
ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ, Β. ΤΑΤΑΚΗΣ, ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ 

Γ. ΔΕΛΙΟΣ, Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ, ΑΛΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΙΚΕΖ

’Επιμελητής τής ύλης: Γ. ΔΕΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Άετορράχης 81

ΗΜΕΡΕΖ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΧΥΝΔΡΟΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έτησία Δρ. 50
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ » Δολ. 1 */,

Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ .... ΟΙ Ωδές τοΰ Κάλβου 
ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΣΟΥΛΗ . . . . Τό μαγικό καράβι 
Β. ΤΑΤΑΚΗ.......................Οί Κυνικοί καί ή διατριβή
KATHERINE MANSFIELD .... «Γράμματα» 
Γ. ΘΕΜΕΛΗ...................................... Δεσμώτες (ποίημα)
ALBERTO SAVINIO .... Λορέντζος Μαβίλης 
A. ZAZZARETTA...........................Έξαψη (ποίημα)
Ρ. ΒΟΤΤΙΝΙ Σημειώματα γιά τήν’Ιταλική Λογοτεχνία

Τό θέατρο.

Ή συνεργασία καί τά εμβάσματα Οά στέλνονται αποκλειστικά 
στή διεύθυνση : Γ. Δέλιον, ’Αετορράχης 31

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ: Α. ”Αργη: «Στή ζωή στήν άγάπη» — Γ. 
Μπεράτη: «Αύτοτιμωρούμενος» — Μ. ’Αλεξίου: «Το
πία δίχως ούρανό»— Γ. Ζωγραφάκη: «Οί τρεις λό
γοι τής άγάπης» — θ. θρύλου: «Λόρια Λάντη» — Ma
rio Meunier: «Hymnes philosophiques»—P. de La- 
briolle : «La reaction paienne«.

Χρονικά — Σχόλια — Περιοδικά — Νέα Βιβλία.

(Τά χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται)

ΜΑΡΤΙΟΣ 1935 Τιμή Δρ. 5



ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
’Έτος Γ' Τεύχος 2 Μάρτιος 1935

ΟΙ ΩΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ
(ΑΝΑΛΥΣΗ)

1. Ό Φιλόπατρις. Στό προοίμιο (1 -3), πού τό χαρακτηρίζει 
μιά λυρική εύγένεια, εκφράζει ό ποιητής τήν άγάπη καί τήν 
ευγνωμοσύνη του προς τό γενέθλιο νησί, τή Ζάκυνθο, καί φα
νερώνει, πώς αύτή υπήρξε ή έπίμονη όπτασία του στά ξένα 
μέρη. Χαρακτηρίζει, θαυμάζει καί μακαρίζει τά ξένα μέρη, στά 
όποια έζησε, γιά νά μας φέρη μέ μίαν όξεΐα άντίθεση στό θέ
μα (13-22), δπου μάς παρουσιάζει μέ τρόπο ειδυλλιακό τις 
χάρες τοΰ νησιού, τήν ευδαιμονία τής γήινης ζωής, τήν εύδαι- 
μονία, τέλος, άνωτέρου ποιου ποΰ βρίσκει σ’ αύτό τό νησί ό 
άνθρωπος: τό νησί αύτό εΐναι έλεύθερο, δέν έγνώρισε τύραν
νο. Καί ό άναγνώστης άνατείνεται προς μίαν ήθική χαρά, τή 
χαρά τής έλευθερίας. Στήν κατακλείδα (23) ό ποιητής γνωρί
ζει νά μάς φιλιώση μέ τό θάνατο μέ μέσο τή μορφή τής Πα
τρίδας : «Γλυκύς ό θάνατος μόνον δταν κοιμώμεθα εις τήν 
πατρίδα». Αύτή εΐναι ή ύπέρτατη λυρική, ή έπιγραμμματική 
έκφραση τής άγάπης του. Εΐναι αύτή ή άγάπη τοΰ ξενιτεμέ
νου "Ελληνα, ό ισχυρότατος δεσμός μέ τή γή. Εΐναι ή μικρή 
πατρίδα, πού τήν έξωραΐζει καί τήν έξευγενίζει ή νοσταλγία, 
πόνος ισχυρός ώς ό θάνατος, άλλά καί τό πιό ώραΐο άντιστά- 
θμισμα στήν έλλειψη ζωής.

Ό ποιητής αύτός άγαπά, άλλά δέν έκθηλύνεται μπροστά 
στό άντικείμενό του.

2. Εις θάνατον. Καί τό ποίημα αύτό, δπως καί τό προη
γούμενο, έχει καθαρά ύποκειμενική άφορμή. ’Αρχικά ό ποιη
τής προετοιμάζει τόν άναγνώστη σέ κάτι έκτακτο. (1). ’Έπει
τα μπαίνουμε σέ μιάν έξαιρετική στιγμή (2—4), έπακολουθεΐ 
μυστηριώδες φαινόμενο. 'Ετοιμασθήκαμε γιά μιάν άσυνήθη δό
νηση τής ψυχής. Μπαίνουμε στό θέμα μέ μιά φυσικήν εικόνα· 
εΐναι ή παγερή σιωπή τής βαθειάς νύχτας (5—6). Ή ψυχή τοΰ



ποιητή έχει άναοτατωθή- σωρεύοντ’ ερωτήσεις (9—10), πού θυμί
ζουν άνάλογες στον "Αμλετ τοΰ Shakespeare. ’Έπειτα μιά μορ
φή φανερώνεται σάν φάντασμα. Εΐναι ή πεθαμένη μητέρα τοΰ 
ποιητή. ’Έπειτ’ άπό μερικές γενικότητες (11) ή μητέρα έκδη- 
Χώνεται σέ τόνους θερμούς, άπλούς, καθαρά άνθρώπινους. Τά 
άπλά της λόγια άποτελοΰν αισθητή άντίθεση πρός τό θολό πε
ριβάλλον, μέσα στό όποιο έχει άναστήσει τή μορφή ό ποιητής. 
Άλλά δέ στέκεται πολύ στό άνθρώπινο ή μορφή- γίνεται στο
χασμός που παγώνει τήν καρδιά (12). ’Έπειτα άκοΰονται λό
για πού άνακουφίζουν (13—15), έξηγοΰνται τά λόγια αύτά 
(16—17), ή μητέρα φιλοσοφεί πάνω πάνω στό νόημα τής ζωής 
(20) καί σέ λίγο άποχαιρετα τό γιό.

Ή μητέρα πού έμφανίζεται έδώ δέν εΐναι καμμιά mater 
dolorosa μέσα στήν προσπάθεια τοΰ ποιητή νά δημιουργήση 
άπό τή μορφή της ένα σύμβολο.

’Έπειτ’ άπό μιά συμβατική συγκίνηση γιά τόν έξαψανι- 
σμό τής μορφής, ό ποιητής καταλαμβάνεται άπό φιλοσοφικό 
οίστρο, πού δείχνει πώς τό όραμα τής πεθαμένης μητέρας γέν
νησε μέσα του μιά συγκίνηση τοΰ νοητικοΰ μόνο. Ή συμφι. 
λίωση μέ τό θάνατο μέ μέσο τή μορφή τής πεθαμένης μητέ
ρας (δπως στήν προηγούμενη ώδή μέ μέσο τήν οπτασία τής 
πατρικής γής) τόν όδηγεϊ τώρα στή γλυτωμένη άπό φόβους 
θανάτου καί δισταγμούς άπόφαση νά ζήση άγωνιζόμενος γιά 
τήν Άρετή, τήν Ελευθερία, τήν Αλήθεια. Τά διανοητικά όμως 
αύτά άποτελέσματα ξεπερνούν τήν πιθανότητα τών έπιδρά- 
σεων τής μορφής τής μητέρας, όσο καί άν αύτή ταυτίσθηκε μέ 
τό θάνατο, καί φαίνονται φερμένα άπ’ έξω, καθώς εΐναι κα- 
θωρισμένα καί σέ άποφάσεις κρυσταλλωμένα. Ό ποιητής δέν 
άγαπδ τή συγκίνησή του, δέν άγαπά τόν πόνο του, άλλά μπο
ρεί καί λευθερώνεται άπ’ αύτόν στίς σφαίρες τής ήθικής πρά- 
ξεως, σέ μιά ψεύτικη άνάταση. Καί πόσο λογικά καταλήγει σ’ 
αύτή! Τί ώφελεΐ άν άκολούθησε τά τυπικά παραγγέλματα τοΰ 
Abbe VernioIIes γιά τή σύνταξη καί τούς άπώτερους σκοπούς 
τής ’Ωδής;

Τό ποίημα αυτό εΐναι μείγμα ρομαντισμού, γνησίου αισθή
ματος, σέ ολίγα μέρη, καί στοχασμού ταχτοποιημένου. Ή άπό- 
πειρα δραματικής κατασκευής του ύπενθυμίζει τό Ρωμανό. Λεί
πει σ’ αύτό όλότελα ό φόρτος τής άρχαιομάθειας πού βαραίνει 

άσκοπα τις περισσότερες φορές άλλα ποιήματα τοΰ Κάλβου, 
άλλά ή άπουσία αύτή δέν άνταλλάσσεται μ’ ένα λαχταριστό 
αύτοβιούμενο λυρικό παρόν.

3. Εις ιόν Ιερόν Λόχον. (Πρώτη ώδή περιστατική).
’Έπειτ’ άπό ένα εύγενικό λυρικό προοίμιο (1—5) πού ξεπέ

φτει όμως όσο πηγαίνει γιά νά κλεισθή τέλος μέ στοχασμό γε
νικό, άκολουθεΐ τό θέμα (6-12) είσαγόμενο πάλι μέ μιά φυ
σική εικόνα. Τό θέμα έχει λογική κανονικότητα στήν πορεία 
του, άναπτύσσει μιάν ώρισμένη κεντρική ιδέα. Ή κανονικότη
τα όμως εΐναι τάξη χωρίς ζωή. Τό ποίημα έξ άλλου δέν κερ
δίζει τίποτε άπό τή μυθολογική παράσταση τής κεντρικής ιδέ
ας. Τό τέλος τής ωδής μας άποζημιώνει μέ τήν άπλή καί ειλι
κρινή έκφραση τής εύγνωμοσύνης πού είκονίζει. "Ομως πάλι 
αύτή ή λατρεία τών νεκρών άν θερμαίνεται άπό τόν έαυτό της 
δέν έξαντλεΐται μέσα της, άλλά όδηγεϊ στόν ήθικό παραδει
γματισμό.

Ό ποιητής αύτός εΐναι ένας συγκινημένος γυμνασιάρχης.
4. Εις Χίον. (Δεύτερη ώδή περιστατική).
Μιά διπλή ύποβλητική εικόνα παραπόνου άποτελεΐ τό 

προοίμιο (1—5), πού μάς δίνει άκόμα καί τήν αιτία τοΰ παρα
πόνου. Μπαίνοντας στό θέμα (6-24) έχουμε μιά συγκινημένη, 
έλεγειακή, παράσταση τής καταστροφής τής Χίου: τήν όμορ- 
φιά, τά νιάτα, τή σοφία, τόν έρωτα τά τρώει ή φλόγα τής κα
ταστροφής, ή φλόγα πού ό καπνός της κάνει θλιβερό τό χαρού
μενο γαλάζιο τούρανοΰ (6-11). Δέ βαστάει ή καρδιά τοΰ άν- 
θρώπου στό θέαμα.

Ξυπνάει μέσα στήν ψυχή τοΰ ποιητή ή ιδέα τής έκδικήσε- 
ως· κράζει τις Έρινύες νά φέρουν έδώ τό θόρυβο τών τρομε
ρών πτερύγων τους. ’Έπειτα ή φαντασία του φλογίζεται- όρα- 
ματίζεται τή φθορά τών άθώων. Εφευρίσκει σαικσπηρικούς 
τρόπους τιμωρίας (19-22), βρίσκει τήν έσχατη, τήν ήθική τι
μωρία (23). ι

’Έπειτα δείχνεται ύψηλόφρων καί πολιτισμένος άνθρω- 
πιστής : εύχεται νά μήν έχη ή έκδίκηση τών Ελλήνων τή μια- 
ρότητα πού χαρακτηρίζει τό έγκλημα τών έχθρών. (Πόσο διά
φορος εΐναι έδώ ό Κάλβος άπό τό Σολωμό στήν περιγραφή τοΰ 
περιστατικού τής Τριπολιτσάς στόν «"Υμνο» !) Τέλος ό ποιη
τής ύψώνει τή φωνή πρός τό θεό καί ζητάει τή βοήθειά του.
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Τά μέρη τής ώδής αυτής παρουσιάζουν μιά ζηλευτή ένό- 
τητα, μίαν αισθητική τάξη πού εΐναι κάτι έντελώς άλλο άπό 
τή λογική ταχτοποίηση πού συναντούμε σέ άλλες ωδές. Οί 
στροφές 16, 18, 22 φαίνονται άδύνατες, δμως τό δλον ποίημα 
μάς δίνει μιά σπάνιας ομορφιάς λυρική συνέχεια, τήν ψυχική 
ίστορία του ποιητή κρατημένου στό άντίκρυσμα τής θλιβερής 
μορφής τοΰ χαριτωμένου νησιοϋ. Υπάρχει στό ποίημα αύτό 
μιά λεπτή θλίψη γιά τό χαμό τών ωραίων πραγμάτων, ή όποια 
καί δταν άκόμα άδραίνει σέ αγανάκτηση μπορεί καί κρατειέ- 
ται πάντα στό έπίπεδο τοΰ εύγενικοΰ. Ό φόρτος τής άρχαιο- 
μάθειας δέν εΐναι καταθλιπτικός έδώ καί δέ μπορεί νά κάνη 
ν’ άτονίση ή δύναμη τής ειλικρίνειας τοΰ αισθήματος.

Ό ποιητής αύτός γνωρίζει πολύ περισσότερο νά δείχνη 
είλικρινά τόν πόνο του γιά τό χαμό τών ώραίων πραγμάτων, 
παρά νά προσφέρεται λυρικά στήν άγανάκτηση.

5. Η Βοεετανικη Μοΰοα. (Τρίτη ώδή περιστατική. Στό θά
νατο τοΰ Βύρωνα).

Στό προοίμιο (1-7) δίνεται ή ποιητική παράσταση τής έλ- 
πίδας πού λάμπει σάν άστρο μέσα άπό τή μουντή σά νύχτα 
λύπη. Νομίζει κανείς, δτι ό ναύτης, γιά τόν όποιο μιλάει ή ει
κόνα, εΐναι ό ϊδιος ό Βύρων. Τό θέμα (8-20) εΐναι ψυχρό, συμ
βατικό, πεζολογικό μυρολόγι. Κάποιοι τόνοι μόνον έκφράζουν 
γνήσιο μέταλλο: «Ό Βύρων κεΐται ώς κρίνος ύπό τό βαρύ κά
λυμμα άθλιας νυκτός». Κ’ έδώ δπως καί στήν ώδή «Είς Χίον» 
συγκινεϊ τόν ποιητή ή θλιβερή μοίρα τών ώραίων πραγμάτων. 
Στό τέλος ό θρήνος γίνεται γιά τόν Κάλβο άντικείμενο ήθικής 
έκμεταλλεύσεως : άγει, λέει, ό θρήνος είς άμιλλαν άρετής· έτσι 
άπό τή στάση τής καθαρής (θρηνητικής) λατρείας μεταβαίνει 
στό ήθικό φέρσιμο, στά ήθικά άποτελέσματα. Άλλ’ άν σ’αύτά 
δέν όδηγή τό ίδιο τό ποίημα, σέ τί χρησιμεύουν οί έρμηνεϊες;

6. Τά Ηφαίστεια. (Τέταρτη ώδή περιστατική).
Στό προοίμιο (1-13) παρουσιάζει τά νησιά τοΰ Αιγαίου, 

νησιά τής χαράς καί τής ειρήνης. Στή θέση αύτή γίνεται ισχυ
ρή αντίθεση μέ τήν παράσταση τής έρημώσεως καί τής φθοράς 
τών^ώραίων πραγμάτων. ('Η ιδέα τής έρημώσεως άναπτύσσε- 
ται καί στήν ώδή «Είς Χίον»). Μετά τό παραστατικό αύτό μέ
ρος, τόν λόγον έχει ή λογική συνέπεια : ή έρήμωση δέν εΐναι 
θέλημα θεοΰ, ό θεός εΐναι σπλαχνικός (Πρβλ. ώδή «Είς Έλευ . 

θερίαν»), ό ποιητής τόν κράζει βοηθό και σώτήρα (βλ. δτί 
στον «’Ωκεανό» άπό τή δουλεία σώζει ή ’Ελευθερία).

Τό θέμα άρχίζει άπότομα μέ εικόνες διαδοχικές πού άνα- 
δείχουν τίς ιδιότητες τοΰ έχθροΰ (όρμή, δύναμη, αίμοδιψία), 
έπειτα μέ σαικσπηρική · φρασεολογία έκφράζεται τό έργο του 
(14-19). Ό ποιητής άνάβει σέ σαρκασμό (20-24), έπειτα παρορ- 
μά τούς "Ελληνας σέ έξέγερση (25-29). Μέ μιά νέα εικόνα, ά
πότομα, βρισκόμαστε σέ άλλη στιγμή: οί "Ελληνες θαλασσι
νοί άνέκτησαν τό θάρρος τους· δυό πυρπολικά σχίζουν θαρρα
λέα τά κύματα τοΰ Αιγαίου. Ό φοβερός έχθρός καταπλήσσε- 
ται, παθαίνει σύγχυση, φεύγει. ’Έπειτα πάλι άπότομα έχουμε 
τό άποτέλεσμα τής έφορμήσεως τών δυό πυρπολικών—δχι αυ
τό τό ’ίδιο τό έργο —καί τή νικήτρια έπάνοδό τους. Τό όνομα 
τοΰ Κανάρη άναφέρεται μόνο τήν τελευταία στιγμή.

Τά μέρη τής ώδής αύτής έξωτερικά μόνο συναρτημένα θυ
μίζουν μέρη άλλων ωδών. "Ο,τι ύπάρχει άνανεωμένο έδώ εΐ
ναι μόνον οί εικόνες. Γενικά ή ώδή αύτή ξαναλέει πάνω σέ 
ειδικό περιστατικό — τή δράση τών δυό πυρπολικών—δ,τι ό «’Ω
κεανός» παρουσιάζει καθολικώτερα.

κ 7. Εις Σούλι (Πέμπτη ώδή περιστατική).
Στό προοίμιο (1-11) μέ τέχνασμα ποιητικό έκφράζεται πώς 

οί Σουλιώτες μέ τραγούδια καί μέ γρηγοράδα πηγαίνουν στον 
πόλεμο. Εΐναι οί ιδιότητες τών Σουλιωτών (Ό ποιητής θέλον
τας νά έξομοιώση τούς Σουλιώτες μέ τούς άρχαίους "Ελλη
νας ονομάζει τόν τόπο τους Σελλαιίδα). Μεταφερόμαστε κ’ έ- 
μεΐς μέ Σουλιώτικη γοργότητα στό πεδίο τής μάχης, στό Καρ
πενήσι.

Στό θέμα (12-30) ό ποιητής παρουσιάζει*  τούς Σουλιώτες 
στεφανωμένους καί χαρούμενους πριν άπ τή μάχη. Οί έχθροί 
άποτελοΰν ένα συγκεχυμένο πλήθος. Νομίζει κανείς, δτι πρόκει
ται νά ξαναρχίση ή μάχη τών Θερμοπυλών! Εΐναι άπειράρι- 
θμοι οί έχθροί, δμως «άτρέμα ό θάνατος στέκων τούς βλέπει». 
Μέ τή φράση αύτή μεταφερόμαστε σέ ποιητική χώρα. Ό τόπος 
τής μάχης άπό πεζολογική έννοια μεταβάλλεται σέ οπτασία, 
δπως άμέσως παρακάτω ή ξερή λογική έννοια τοΰ χρόνου τής 
μάχης, ή νύχτα, μετουσιώνεται σέ ώδή σπάνιας λυρικής τόλ
μης (17-18). 'Η νύχτα γίνεται έπίσης ένα μέσο καταστροφής 
στή διάθεση τών τολμηρών ψυχών. ’Έπειτα, μοναδικά άπ’ δλες 52
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τις ωδές έδώ, ό ποιητής μας φέρνει στό έργο, στή στιγμή τής 
μάχης. "Αθελα παραβάλλουμε τήν περιγραφή αύτή μέ τή Σο
λωμική περιγραφή του πολεμικού περιστατικού τής Τριπολιτσάς. 
Ή έπίκληση πρός τούς άγγέλους νά σώσουν τους μαχομένους 
καϊ τόν Μπότσαρη υποβάλλει τήν ιδέα τού κινδύνου άντΐ νά 
δείχνη τόν κίνδυνο πεζολογικά.

Στό ποίημα τούτο ό Κάλβος δέν εκφράζει παρά τήν πο
λεμική όρμή τών Σουλιωτών καί τήν ψυχραιμία τους μπροστά 
στόν έπικείμενο κίνδυνο τοΰ πολέμου. Τό ποίημα φαίνεται νά 
σταματάη ούσιαστικά στό σημείο τούτο, γιατί ή περιγραφή τής 
μάχης, πού άκολουθεϊ, έχει μιά τέτοια καθολικότητα στοιχείων 
καί άντικειμενίκευση, ώστε τής λείπει τό «χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα», τό μόνο πού εΐναι ικανό νά άναστήση μπροστά μας τό 
ζωντανό περιστατικό. Ή μάχη δπως τίθεται καί ή ψυχοπομπή 
πού άκολουθεϊ, εΐναι γενικότητες ποιητικές, έννοιες καθ’ έαυ- 
τές, πού δέν άναστσίνουν τίποτε ιδιαίτερο άπό τούς Σουλιώτες 
καί τό έργο τους.

8. Ενχαί. ('Έκτη ώδή περιστατική).
Τό ποίημα τούτο δέν εΐναι παρά μετάφραση ένός μέρους 

τής άφιερώσεως τού β τόμου τών «’Ωδών» στόν Lafayette, δ
που ό Κάλβος μιλάει γιά τήν προδοτική προσφορά προστασίας 
στήν Ελλάδα άπό μέρος τών «Χριστιανών» Εύρωπαίων ήγεμό- 
νων. ’Έχει έπιτυχημένη μίμηση τών σαικσπηρικών τρόπων έκ- 
φράσεως (5) καί άτυχέστερη (8-10). ’Έχει μέρη ψυχρής πεζο
λογίας.

9. Είς ιόν Προδόζην. ("Εβδομη ώδή περιστατική).
Δέν εΐναι κυρίως ποίημα, άλλά πεζογράφημα σαικσπηρι- 

κό στήν έκφραση. "Οπου γίνεται άπόπειρα νά μεταβληθή τό θέ
μα σέ ποίημα, υπάρχει άποτυχία: ή παρέμβαση τού ποιητή δέ 
δίνει παρά μιά ρητορική ήθικολογία. Ή ώδή αύτή εΐναι γεμά
τη άπό-πραγματικοτητα, η οποία γιά νά εΐναι ποιητική πρέ
πει νά κοιταχθή μόνο σάν φράση καί εικόνα.

10. Εις Δόξαν. (Πρώτη ώδή σέ άφηρημένη έννοια).
Εύθυς άπό τήν άρχή (I) ό ποιητής φαίνεται λυρικά ένθου- 

σιασμένος καί θέλει νά λατρεύση τή Δόξα, δμως δέ βλέπουμε 
ν άκολουθή παρά μιά άνάδειξη τών ιδιοτήτων τής Δόξας καί 
μιά άνάλυση τών χαρακτηριστικών τού άφιλοδόξου (3-7) καί 
μπαίνουμε στήν προσφορά δοξασμένων περιστατικών.

s Αρχίζοντας μέ μιά φυσική εικόνα, δπως συνήθως, τό θέμά 
(8-24), δείχνει τόν ήρωϊσμό τών άρχαίων Ελλήνων κ’ έπειτα 
προχωρεί έντελώς λογικά, νά πή πώς καί οί Νέοι 'Ελληνες 
(18-19) άγαπούν δπως καί αύτός ό ’ίδιος (22-23) τή Δόξα. Τό 
τελευταίο αύτό λέγεται βέβαια μέ ποιητικό τρόπο, ό όποιος 
δμως μάς έγινε συνηθισμένος καί ό όποιος δέν αίρει τή λογί- 
κευση πού υπάρχει σάν ύπόστρωμα τού ποιήματος. Ή λογική 
πάντοτε συνάρτηση διακόπτεται τρεις φορές (11-13, 20-21, 24) 
άπό κάποια παρεμβολή μονόχορδη καί ομότροπη, δπου ό ποι
ητής παρορμά τόν εχθρό νά φύγη. 'Η τριπλή αύτή παρεμβολή 
καταστρέφει τήν αύστηρότητα τής λογικής προχωρήσεως τής 
ώδής χωρίς νά προσθέτη τίποτε τό ποιητικό.

Χάρτινα λουλούδια άρχαιογνωσίας ψευτίζουν περισσότερο 
τό ποίημα.

//. Εις Μούσας (Δεύτερη ώδή σέ άφημημένη έννοια)
Έπειτ’ άπό μιά λυρική προετοιμασία (1-5) άκολουθεϊ τό θέμα 

(6-26). Ό ποιητής άρχίζει πάλι μέ μιά φυσική εικόνα, προχωρεί 
στήν άνάδειξη τών ιδιοτήτων τών Μουσών (6-14), έπειτα θέτει τήν 
ιστορία στήν υπηρεσία τής ποιήσεως : οί Μούσες στόν Ολυμ
πο, στόν Κιθαιρώνα, στήν έποχή τού 'Ομήρου, τής Τουρκοκρα
τίας, τήν τωρινή. *Η  ώδή τελειώνει μέ λυρική έκφραση τής χα
ράς τού ποιητή γιά τήν έπάνοδο τών Μουσών στήν Ελλάδα. 
(Τήν ϊδια χαρά έκφράζει ό Φώσκολος στις «Χάριτες», νομίζω).

Στήν ώδή αύτή βομβεϊ ώς ένα σημείο ένοχλητικό ή άρ- 
χαιομάθεια. Ή πρόθεση τοΰ ποιητή δέν εΐναι κυρίως ή έκφρα
ση λυρικής χαράς γιά τήν έπιστροφή τών Μουσών, άλλά ή ά- 
νάδειξη τών εύεργετικών ιδιοτήτων τους, γι’ αύτό ή ώδή αύτή, 
δπως κι άλλες, εΐνρι περισσότερο ερμηνεία παρά έκφραση ψυ
χής. Δέν εΐναι κάν λυρική λατρεία μιας ιδέας, άλλά λατρεία 
τών ήθικών ιδιοτήτων (ήμέρωση, άρετή, άγάπη, δικαιοσύνη) 
πού κλεΐ ή έννοια «Μούσα». Καί δπως σιήν ώδή «είς Δόξαν» 
έτσι κ’ έδώ παρορμώμαστε μάλλον σέ μιά ήθ.κή στάση, μάς 
υποδεικνύεται μάλλον ένα φέρσιμο, μιά vita pratica, ή άγάπη 
πρός τις μούσες, χωρίς ν’ άνατεινώμαστε σέ λατρεία λυρική 
πού μάς άπορροφά καί μάς θέλει γιά τόν εαυτό της, σέ μιά 
λυρική ζωή che ama se stessa.

12. Εις Πάργαν (Τρίτη ώδή σέ άφηρημένη έννοια).
Στήν ώδή αύτή, δπως καί σέ μιάν άλλη, «Είς Ψαρά», τό 
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περιστατικό δέ σημαίνει καθ’ έαυτό, άλλά σάν ένα παράδει
γμα, σάν μιά εικονιστική έρμηνεία, μιά illustration τής ιδέας. Φο
ρέας τοΰ ποιήματος δέν εΐναι τό περιστατικό, δπως θά γελα- 
σθή κανείς νά πιστεύση άπό τόν τίτλο καί άπό τήν πρώτη 
στροφή, άλλά ή ιδέα «άγάπη πρός τήν έλευθερία» συνταιρια
σμένη μέ τήν ιδέα «ύψηλό φρόνημα». Τό θέμα (7-16) άρχίζει 
μέ τή συμβατική πειά φυσική περιγραφή (μίμηση τής περιγρα- 

• φής τής Ζακύνθου στό «Φιλόπατρι») γιά ν’ άκολουθήση μιά 
κατά τό φαινόμενο άσυνεχής, άλλά, άληθινώτερα, κανονικά 
συνεχιζόμενη σειρά σκέψεων, άσχημα κρυμμένη κάτω άπό 
τήν έπιστρατευθεΐσα ποιητική έκφραση : οί Παργηνοί καί δού
λοι άκόμα δέν παύουν νά τρέφουν φρόνημα ύψηλό- προτίμησαν 
τήν ξενιτειά καί τή φτώχεια παρά τή δουλεία. Ή ύψηλοφρο- 
σύνη τους συναντάει τή θέληση, τή γνώμη τών θεών (12 γ-ε, 
14 γ-ε) γι’ αύτό καί οί Παργηνοί προστατεύονται άπό τούς 
θεούς (16 γ-ε), οί όποιοι άποφάσισαν τήν έπιστροφή τους.

Μάταια προσπαθούν νά δώσουν πνοή στήν ώδή τό «άμ- 
βροσίοδμο», ή «Δάματρα», ό ’Άρης. Καί ό μέγας άετός άδικα 
κλαγγάζει.

13. Εις ‘Αγαρηνούς. (Τέταρτη ώδή σέ άφηρημένη έννοια.)
Κ’ έδώ δέν πρόκειται γιά τήν έκφραση τών αισθημάτων 

τοΰ ποιητή ένάντια στούς ’Αγαρηνούς (Τούρκους) άλλά γιά τήν 
άνάδειξη τής άφηρημένης έννοιας «άδικία». Ό ποιητής παίρ
νει σάν σύμβολο τής άδικίας τούς ’Αγαρηνούς καί ζητάει νά 
ύμνήση τή δικαιοσύνη. Στό προοίμιο έκψράζει εικονιστικά (1-7), 
σέ εικόνες σπανίου κάλλους καί βιβλικού μεγαλείου τήν έν
νοια τής ύπέρτατης δικαιοσύνης, τής θείας δικαιοσύνης, πού 
ρυθμίζει τά πράγματα τοΰ κόσμου καί τιμωρεί τούς άδικους. 
’Ακολουθεί όρμαθός έρωτηματικών (8) καί θαυμαστικών (9), 
δπου φαίνεται πόσο ό ποιητής δυσκολεύεται νά μεταβή στή 
νέα ποιητική στιγμή, στό θέμα του. 'Η έννοια τής άδικίας έκ- 
φράζεται σχεδόν πεζολογικά (11-20). ’Έπειτα ό ποιητής προ
βάλλει στή μέση παίρνοντας στάση περήφανη (21-22) πού γί
νεται φοβερή μέ μιάν ονομαστική άπόλυτη (21). Τέλος κάνει 
μιά περίληψη τοΰ περιεχομένου λέγοντας, πώς ή αίγλη τών 
τυράννων, τών άδικων, εΐναι λάμψη πού φωτίζει δυστυχίες 
μόνο.

*Ο ποιητής στέκεται άνάμεσα στις έννοιες τής δικαιοσΰ- 

νης καί άδικίας, τις έχει χωρίσει λογικά μέσα του. Δέ «λα
τρεύει» τή Δικαιοσύνη, άλλά μας δίνει-τήν παράστασή της. Μας 
πληροφορεί γιά τό φέρσιμό του μπροστά στούς άδικους, στήν 
άδικία. Μας οδηγεί στό μίσος πρός τήν άδικία, σέ ήθικά τέρ
ματα.

14. Εις -Ελευθερίαν (Πέμπτη ώδή σέ άφηρημένη έννοια).
Ό ποιητής συλλογίζεται: στή φύση τοΰ άνθρώπου ένυπάρ- 

χει ή δυστυχία, άλλά ό θεός εΐναι δίκαιος καί έδωκε στόν άν
θρωπο τή δυνατότητα νά κερδίση τή χαρά μέ τήν άρετή (1-6). 
Στό θέμα (7-14) άναδείχνει τις ιδιότητες τής ’Αρετής: αύτή νι
κάει τόν πόνο, καί τή δυστυχία- δίνει θάρρος, χαρά, ευτυχία, 
ένα τίμιο μνήμα ή θριάμβους, πλούτο, σοφία. Ό ποιητής μας 
παρορμά νά ποτισθοΰμε άπό τά θεία νερά της.

Καί στήν ώδή αύτή δέν έχουμε καθαρή ποιητική λατρεία- 
ό Κάλβος δέν κάνει παρά ν’ άπλώση μπροστά μας άναλυτι- 
κά τις ιδιότητες τής άφηρημένης έννοιας, τήν όποια θέλει νά 
κάνη ποίημα καί νά μεταφέρεται άπό τήν καθαρή ύμνητική 
στάση στήν ήθική παρόρμηση : «ΤΩ θνητοί, ποτισθήτε 1 έάν τό 
θειον πίετε ρεΰμα......

Φαίνεται παράδοξο, δτι ή ωδή έχει άλλο περιεχόμενο παρά 
έκεϊνο, πού δηλώνει ό τίτλος της. Πιστεύει ό Κάλβος, δτι τό 
νόημα τής ελευθερίας δέ βρίσκεται, άλλοΰ παρά στήν άρετήί 
θέλει νά δώση ένα διαφορετικό περιεχόμενο στήν έλευθερία 
άπό κείνο, πού τής δίνει ό Σολωμός;

15. Εις Ψαρά ("Εκτη ώδή σέ άφηρημένη έννοια).
Στό ποίημα τούτο ύπηρετεΐται μιά ιδέα : ή ζωή δέν 

εΐναι παρά προοίμιο άθανασίας. Μέ τό προοίμιο μας φέρνει 
στήν άντίθετη περιοχή: προπηλακίζει τούς κήρυκες τής εύζωίας 
(10), θέτει πιό πάνω άπό τή χαρά τής ζωής τήν έπιδίωξη τής 
δικαιοσύνης, τής φιλανθρωπίας, τής άρετής, τήν ήθική ζωή. Μέ 
τήν ήθική ζωή κερδίζεται ή άθανασία.

Μπαίνοντας στό θέμα (14-24) δέ μιλάει γιά τό περιστατι
κό τών Ψαρών, άλλά παίρνει (δπως καί στήν ώδή «εις Πάρ- 
γαν») τό άφηρημένο του ιδεολογικό περιεχόμενο, παρουσιάζει 
τά Ψαρά σάν σύμβολο καί σάν παράδειγμα : ιδού τό νησί τής 
’Αρετής (τό δίκαιο νησί): δέ ζητάει τήν ευζωία, δέν άκούονται 
έκεΐ όργανα χαράς, άλλά όργανα πολέμου (16-17), δέν κρατεί 
έκεΐ επιθυμία τής ζωής, άλλά έπιθυμία πολέμου, νίκης, θανά-
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too (16-22), πολεμούν έκεΐ (22) πεθαίνουν ήρωικά (23). Αύτό 
λοιπόν τό νησί πού πραγματοποιεί τήν ’Αρετή, τήν πολεμή ά- 
ρετή, είναι άξιο τού στεφάνου τής Ελευθερίας, στεφάνου δι
πλού άπό γήινα φύλλα κι άπ’ άστρα.

Ή τελευταία στροφή είναι ένα είδος επιγράμματος, άντι- 
στοίχου πρός τό έπίγραμμα τών Ψαρών, τού Σολωμοΰ.

Είμαστε πολύ μακρυά άπό τήν έπική έξεικόνιση τής κατα
στροφής, άλλά καί άπό τό λυρικό άντίλαλό της. Μεταφερόμα
στε στήν περιοχή τής λογικής συνέπειας : τό νησί πού πραγμα
τοποιεί τήν άρετή, τό νησί πού οί έκδηλώσεις τής ζωής του δέν 
είναι παρά αύτές οί ιδιότητες τής πολεμικής άρετής, είναι ά
ξιο τοΰ στεφάνου τής άθανασίας.

Λείπει άπό τήν ώδή έντελώς τό γήινο αίσθημα, έκεΐνο πού 
δταν μεταφερόμαστε στά σχήματα τοΰ λογικευόμενου στοχα
σμού, δέ μάς άφήνει νά ξεχάσουμε τήν έπαφή μέ τή γή μας.

Στήν ώδή αύτή άντικρυζόμαστε πάλι μέ τήν ’Αρετή. Στό 
προοίμιο άναδείχνεται ή κοινωνική άρετή δπως στήν ώδή «εις 
έλευθερίαν»,—στό κύριο μέρος μάς δίδεται ή πολεμική άρετή 
πού τείνει στήν εύθανασία.

'Η εύθανασία δέν άναδείχνεται μέ τήν καθαρή έκείνη λα
τρεία πού θρέφεται άπό τόν έαυτό της· άναλύεται σέ ιδιότη
τες, παίρνει μιά λογική διευκρίνιση, πού γιά σαφέστερη παρά
σταση έχει ώς παράδειγμα τά Ψαρά. Έπί πλέον, φέρνοντας 
τό παράδειγμα τών Ψαρών ό ποιητής θέλει νά ξεσηκώση τήν 
ψυχή μας σέ άνάλογη ήθική στάση.

1 6. Τό φάαμα ("Εβδομη ώδή σέ άφηρημένη έννοια).
“Οπως στήν ώδή «Εις θάνατον» έτσι κ’ έδώ ό Κάλβος μέ 

τό προοίμιο μάς τοιμάζει γιά νά δεχτούμε κάτι έκτακτο, άσυ- 
νήθιστο. θά άκολουθήση μιά δυνατή δαντική εικόνα : σ’ ένα 
φανταστικό σπήλαιο συμβαίνουν τρομαχτικά πράματα. Φυσάει 
άνεμος σφοδρός, φωνές^άκούονται σάν στεναγμοί μυρίων πνι- 
γομένων άνθρώπων. Μιά σπίθα μεγαλώνει καί γίνεται πέλα
γος, φλογισμένο. Έκεΐ πλέουν έλεεινά άνθρώπινα ναυάγια, 
έν’ άπ’ αύτά είναι τό πτώμα τής Ελλάδας. “Ομ ως δέν είναι 
φλόγες, είναι τό αΐμα πού έχυσε ή Διχόνοια, έκεΐνο κοκκίνησε 
τή θάλασσα. Καί ή Διχόνοια στέκεται στό μυχό του σπηλαίου 
σάν μιά έωσφορική μορφή, άκίνητη, μέ άπλωμένα τά φτερά, 
μετέωρη, σάν πελώρια νυχτερίδα.

Ό ποιητής αύτοερεθίζεται άπό τήν εικόνα του και τήν ά- 
πλώνει μπροστά μας πλατιά, έξαντλητικά. Καί ό φόρτος τοΰ 
συμβόλου μάς ένοχλεΐ. ‘Υπάρχει δυσαρμονία άνάμεσα στό 
σύμβολο καί στήν ιδέα· τό σύμβολο τήν ξεπερνάει. Τό ρομαντικό 
αύτό σπάσιμο τής άρμονίας μάς θυμίζει τήν ώδή «εις θάνατον».

Τελικά μαθαίνουμε, δτι δλα αύτά δέν είναι παρά ένα κα
κό όνειρο. Ή Ελλάδα ζή καί μάχεται. “Ας μή πραγματαποι- 
ηθή ποτέ τό μακάβριο όραμα, εύχεται ό ποιητής. “Ας άποφύ- 
γη Ελλάδα τή διχόνοια. Τά τελευταία αύτά λέγονται μ’ έναν 
φανερό λυρικό ρητορισμό.

Καί άπό τό ποίημα τούτο λείπει τό περιστατικό πού έρμη- 
νεύει τήν ιδέα· στή θέση της ύπάρχει ή μακάβρια φανταστική 
παράσταση.

Ό ποιητής άποβλέπει (μέ τήν ενίσχυση τής ιδέας τής ομό
νοιας, πού έπιζητεΐ), σέ ήθικά πάλι τέρματα.

Τό «φάσμα» μάς ύπενθυμίζει τό τελευταίο μέρος τοΰ «“Υ
μνου» τοΰ Σολωμοΰ.

17. ' Οβωμόςτης Πατςίδος (’Όγδοη ώδή σέ άφηρημένη έννοια).
'Η ώδή αύτή φαίνεται σά συνέχεια τής προηγούμενης: 

άς παύση ή διχόνοια, άς τά θυσιάσουμε δλα στό βωμό τής Πα
τρίδας. Είναι ένα κήρυγμα μέ κακώς κρυπτόμενο ρητορισμό.

18. ΕΙς Νίκην (’Ένατη ωδή σέ άφηρημένη έννοια).
Στό προοίμιο (1-4) ό ποιητής μάς δίνει τή γενική παράστα

ση τής μορφής τής Νίκης καί ύποδηλώνει τή δύναμη καί τό έρ
γο της. Μπαίνοντας στό θέμα (5-20) μάς δίνει ποιητικά τό νόη
μα τής Νίκης: τελειωτική καταστροφή. Καί τό έργο τής Νίκης: 
τό στεφάνωμα (13). Προσδιορίζει τό είδος τών στεφάνων (15-18) 
καί τούς όρους τής άπονομής: ό στέφανος τής νίκης άπονέμε- 
ται σ’ έκείνους πού πολέμησαν τίμια (19), πού δέν έμίαναν τή 
νίκη μέ ώμότητες. Τήν ίδια ήθική άπαίτηση βρίσκουμε καί στήν 
ώδή «Εις Χίον» (24). <

Έδώ δέν έχουμε ένα λυρικό φούντωμα τής ψυχής άπό τήν 
ιδέα τής νίκης, άλλά μιά κατατόηση τής έννοιας κ’ έναν προσ
διορισμό.

Καί στις έννιά αύτές ωδές ή ποίηση δέν είναι αύτοσκοπός 
άλλ’ μέσον γιά λογική άνάδειξη καί ήθική παρόρμηση.

19. Εις Σάμον
Στήν ώδή αύτή δέν ύπάρχει ούτε ένα κεντρικό καθωρισμέ- 
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Vo αίσθημα οΰτε μιά άφηρημένη έννοια, τής όποιας τό σύμβο
λο θά ήταν ή Σάμο, άλλά μιά ιδέα, ένας στοχασμός πού τό 
διπλό σκέλος του ύκομνηματίζεται ποιητικά μέ τήν έξεικόνιση 
τών δύο στιγμών τής ζωής τής Σάμου, τής άλλοτεινής καί τής 
τωρινής. ’Ακόμα, έδώ ό ποιητής δέν κάνει παρά νά μάς θυ- 
μίζη άλλες ώδές.

’Άν έξαιρέσουμε τό τολμηρό προοίμιο (1-3), ή σύνθεση τών 
άλλων μερών παρέχει τήν έντύπωση τού τετριμμένου, τοΰ πο
λύ γνωστού. Στό θέμα έχουμε πρώτα μιά ποιητική άπαρίθμη- 
ση τών πνευματικών προσόντων τής άρχαίας Σάμου (6-9), έπει
τα (1014) έκτίθενται οί φυσικές χάρες τοΰ τόπου (δπως έγινε 
γιά τή Ζάκυνθο, τήΧίο, τήν Πάργα). Καίμε μιά σύνδεση άδέ- 
ξια μάς δίδεται έπειτα τό εύοίωνο «τώρα», ή στιγμή τής πολε
μικής ορμής τών Σαμίων-κανένα περιστατικό δμως δέν τήζων 
τανεύει. 'Όπως παντού άλλοΰ σχεδόν έτσι κ’ έδώ τής ορμής 
(τού περιστατικού, θά έλεγα παρά λίγο) δέ μάς δίνεται παρά 
ή άφετηρία καί τό άκρότατο τέρμα. ’Έπειτα, γιά νά μήν άχρη- 
στευθή τίποτε άπό τήν έτοιμη λυρική του έξάρτυση, ό ποιητής 
έκφράζει έλπίδες καί εύχές (22-23). Τέλος συνοψίζει τό περιεχό
μενο τού ποιήματος : «ή άρχαία δόξα είναι καλή (τό πρίν) όταν 
ξανακερδίζεται μέ ιδρώτα καί μέ αΐμα (τό τώρα)». ’Έτσι τήν 
ξανακερδίζουν οί Σάμιοι, πού δέν κάνουν παρά ένα εικονιστι
κό παράδειγμα στή σκέψη τού ποιητή.

Αύτό θέλει νά πή ό Κάλβος, δμως τό είπε πριν άπ’ αύτόν 
ό Goethe (στον Φάουστ). ’Αλλά καί άν πρόκειται γιά στοχασμό 
προσωπικό τού Κάλβου καί πρωτότυπο, θά έπρεπε πάλι τό σύμ
βολο (Σάμιοι) νά κρατηθή στή συμβολική του γλώσσα καί νά μή 
διευκρινισθή μέ τή γλώσσα τής λογικής. ’Έτσι δπως τίθεται ή 
σκέψη του, ύπογραμμίζει τό λογικό περιεχόμενο καί βλάπτει 
τό ποίημα. ’Αλίμονο άν αύτό βαθύτερο νόημα ένός ποιήματος δέν 
άποτελή ένα άπό τά μυστικά καί τά θέλγητρά του κ’ έρχεται 
ό ποιητής νά μας τό σφυρίξη τόσο καθαρά στ’ αύτιά μας.

20. Ο Ωκεανός.
Στό προοίμιο (1-12), ύποβλητικές εικόνες πού εκφράζουν τόν 

πόνο τού ποιητή γιά τή σκλαβιά πού σκέπασε σά βαρειά νύχτα 
τήν Ελλάδα,—καί τήν έλπίδα γιά λευθεριά πού όρθρίζει στήν 
ψυχή του καί πάει φουντώνοντας σά λαμπρή άνατολή.

Τό θέμα (13-36) άρχίζει μέ συμβολική εικόνα πού παριστά

νει τή νύκτια νέκρωση τού Ελληνικού (13-19). Καί ή εικονιστική 
παράσταση συνεχίζεται: ή άδοξία άργοπλονιέται στά νερά τοΰ 
Αιγαίου (15-17). ’Αλλά ή έλευθερία ζητάει τή βοήθεια τοΰ ’Ωκε
ανού (18-22) καί ή άνδρεία τών ναυτικών σχίζει τώρα βίαια τά 
νερά τοΰ Αιγαίου (23-29). Πάνω στό θέαμα αύτό ό ποιητής χαι
ρετάει τούς θαρραλέους 'Έλληνας ναυτικούς μας, τά θρέμματα 
τού ’Ωκεανού, σάν πρωτοστάτες τής Ελληνικής έλευθερίας (30-31) 
τούς παρορμάει, σέ δράση (32-33) καί έπιφωνεΐ άντικρύζοντας 
τό άποτέλεσμα τών ήρωικών έργων τους, τήν καταστροφή τού 
εχθρικού στόλου (34-36).

'Η τελευταία στροφή είναι μιά παραφωνία κοντά στό άλλο 
άσμα. Οί στροφές (30-36) είναι άδύνατες. Σ’ αύτές ό ποιητής 
προσπαθεί νά δώση μιάν άνεικονική λυρικότητα μέ τό χαιρετι
σμό, τήν παρόρμηση, τήν έπιφώνηση. "Ομως δλα αύτά δέν είναι 
παρά μάταιοι ρητορισμοί κοντά στή δύναμη πού δείχνει τό πρώ
το μέρος τού ποιήματος, τό εικονιστικό (1-29).

Οί στροφές 1-29 δείχνουν τόν Κάλβο ποιητή κατ’ έξοχήν 
εικονιστικό, ικανόν νά ύποβάλη συναισθήματα, νά δημι'ουργή 
άπό τις εικόνες διαθέσεις. ’Απουσιάζει άπ τις στροφές αύτές 
έκεϊνο πού κάνει τόσο ψυχρά τά ποιήματα τοΰ Κάλβου, ή λο
γική εκμετάλλευση τής άφηρημένης έννοιας. Αύτές δείχνουν τόν 
ποιητή μας 'ικανό νά δώση εικόνες μεγάλης προοπτικής καί νά 
μεταφέρη ένα περιστατικό στήν πιό άπλωμένη γενικότητά του, 
νά δημιουργήση άπό τήν'ιστορική μιά μυθολογική εξήγηση καθώς 
φέρνει μπροστά μας τις μορφές τοΰ ’Ωκεανού καί τής Έλευθερίας.

Ό ποιητής αύτός έχει κάποτε τή δύναμη νά δημιουργή σύμ
βολα αίσχύλειας προοπτικής· δμως τοΰ λείπει ή λυρική έγκατά- 
λειψή καί τό λυρικό αύτοάναμμα τοΰ μεγάλου τραγικού. Στήν 
περιοχή τής άνεικονικής έκφρασης, δταν φαίνεται συγκινημένος 
καί παρεμβαίνη καί παρορμά καί χαιρετά καί έπιφωνή είναι 
ένας κοινού μέτρου ρήτορας άνίκανος νά δημιουργήση άντίκτυ- 
πο καί άτμόσφαιρα. Καί ή λογίκευση άποτελεϊ τήν άχίλλεια 
φτέρνα του.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ

61

60



’Οράματα τοΰ αιθέρα

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ

Μέσ’ άπό θαμπές καί μακρυνές όμίχλες ξεπροβάλλετε, 
σύννεφα λευκά. Παίρνοντας μέ τις άναλαμπές τοΰ ήλιου κάθε 
πνοή τοΰ αιθέρα, κάθε ψίθυρο, κάθ’ εύωδία, ξεκινάτε άπό 
κάποιες ούράνιες χώρες, πρός άγνωστες διευθύνσεις, πρός γα
λάζιες άπέραντες έκτάσεις.

Πόσες φορές έγώ, άσημο τοΰ τραγουδιού παιδόπουλο, άπό 
κάποια γωνιά τής γης, σάς άκολούθησα στό άγέρινο ταξίδι σας 
κι’ δσο μπορούσε ή φαντασία μου σάς άναζήτησε δταν έφεύ- 
γατε στόν άπλετον όρίζοντα.

’Έτσι καί τώρα, ένώ στά πόδια μου ξεψυχάει τό κύμα, έ- 
σεϊς τραβάτε πιότερο τή σκέψη μου. Νάναι τοΰτο ή νοσταλ
γία μιάς ψυχής πού έπόθησε τήν ουράνια πατρίδα; Στά παρά
δοξα σχήματα πού κάθε λίγο άλλάζετε, ό νους μου ξαναζων
τανεύει έναν κόσμο καινούργιο, θρυλικό. Μέ ορμητικά φτερά 
πετάει πάνω άπό τά πυκνά βουνά σας μέ τις χιονισμένες κορ
φές, πού τις ροδίζουν οί άνατολές καί τις χρυσώνουν οί δόσεις, 
δπου φαίνονται σά νά καλπάζουν άξια φτεροπόδαρο μέ κα- 
βαλλάρηδες Άκριτες, πάνω άπ τούς άμέτρητους σωρούς τών 
κρίνων καί τών ξωτικών άνθών πού οί ώρες, ’ίδιες άλαφροϊ- 
σκιωτες νεράιδες, μαδοΰν στό· πέρασμα σας πάνω σέ άρα- 
χνοΰφαντα μετάξια καί στά πουπουλοχνούδωτα βελούδα σας. 
Κ’ έτσι ώς ξεχασμένη σάς θωρώ, βλέπω μέσ’ άπ τό μαγικό 
σας κόσμο νά ξεφεύγει λίγο λίγο ένα αιθέριο σχήμα πού κά
ποιοι άόρατοι τεχνίτες τό μεταβάλλουν σ’ ένα θεόρατο καρά
βι λησμονημένων παραμυθιών, μέ άντένες καί ξάρτια άπ’ ολο
κάθαρο χρυσάφι πού τούτη τή στιγμή δτι έλειωσε ό ήλιος στό 
φλογερό τής τέχνης του καμίνι. Τά όλόγιομα πανιά του πού 
μοιάζουνε διάπλατα φτερά ύπερφυσικοΰ άσπραετοΰ, οί άνυ- 
φάντρες αύρες πότε τά χαμηλώνουν καί πότε τ’ άνεβάζουν, 

ρίχνοντας πάνω τους σκόρπια κεντήδια καί χρυσοκλωστές κΓ 
άλλα πλουμίδια μυριόχρωμα. Μέ τέτοια πλούσιαν άρματωσιά, 
πλέει άργά καί σταθερά’ τό μαγικό καράβι στήν άρυτίδωτη θά
λασσα τοΰ άπειρου. Στή λευκή γραμμή πού άφήνει πίσω του, 
συρμένη σάν άπό μαγνήτη, τ’ άκολουθεΐ πιστά μιά άσημη βαρ
κούλα, ή ψυχή μου, ή ψυχή μου, μακρυά άπό κάθε γήινο. 
Κοντά της μιά σκιά μοιάζει νά τή σφιχταγκαλιάζη καί σκύβει 
πάνω της σ’ άέρινο φιλί. Καί τόσο τώρα τό πλοίο γιγαντώνε
ται καί τόσο άλλοι νέοι τοΰ αιθέρα δουλευτάδες σμιλεύουνε, 
χαλκόχρυσες λαμπάδες, τά κατάρτια του, μέ βροχή άπό σμα
ράγδια καί άμέθυστους, λαμπάδες ύμεναίου, κάποιου άθώρη- 
του άπ’ τούς άνθρώπους ύμεναίου.

Καί πλέει, δλο πλέει τό μαγικό καράβι τοΰ όνείρου μου. 
Που καί σέ ποιό άπάνεμο λιμάνι θά πάνε ν’ άρράξουνε καρά
βι καί βαρκούλα; "Οπου κι’ άν πάν κατεύθυνσή τους θάχουν 
πάντα τό άγνό καί τό άμόλυντο. Κι’ δταν βραδιάζει όδηγημέ- 
νοι’καί οί δυό άπό τών άστεριών τούς φάρους ολόισια θ’ άρ- 
μενίζουν γιά τό λιμάνι τής άγάπης, γιά τό λιμάνι τής νοσταλ- 
γημένης τους πατρίδας.

ΑΘΗΝΑ ΤΑΡΣΟΥΛΗ
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01 KYNIKOI KAI Η ΔΙΑΤΡΙΒΗ

• 11.

”Av προσέξομε άπό πιό κοντά τό άπόσπασμα άπό τή 
διατριβή τοΰ Τέλητος ') «περί αύταρκείας», πού παραθέσαμε 
στό προηγούμενο τεύχος, εύκολα θά δούμε πώς δέν τού λεί
πουν μερικά σπάνια καί πολύτιμα λογοτεχνικά χαρίσματα. 
Συντομία καί σαφήνεια θαυμαστές. Εικόνες, καί παρομοιώσεις 
παραστατικώτατες. Ή τύχη πλάι στήν ποίηση. 'Όπως ό ποιη
τής ταιριάζει τούς ρόλους τού έργου του, έτσι κι’ ή τύχη τούς 
ρόλους τών άνθρώπων. Ή ζωή ζήτημα ήθοποιΐας. Νά παίξης 
καλά τό ρόλο σου· αύτό είναι δλο. Σκέψεις καί εικόνες πού 
έπανάλαβαν «κατά κόρον» οί κατόπιν καί πού τό μακρυνό 
τους άντίλαλο τόν βρίσκομε καί στήν περίφημη Consolatio 
philosophica τού Βοηθίου τόν 6" μ. X. αιώνα. Ό φιλοσοφικός 
λόγος υστέρα άπό τή μαγευτική άνθηση, πού γνώρισε μέ τόν 
Πλάτωνα, άρχισε νά χάνη τή δροσιά του, τή χάρη του. Οί στο
χαστές, κυριευμένοι δλο καί πιότερο άπό τό άντικείμενο τής 
έρευνάς των άφιέρωναν όλη τους τήν προσοχή στήν άκριβολο- 
γημένη, τήν καθαρά λογική διατύπωση, καί δέν έπρόσεχαν 
άρκετά, ή καθόλου τή μορφή. Γι’ αύτούς ύπήρχε μονάχα «ό 
λόγος προς τό πράγμα».

Μά αύτό κινδύνευε νά κάμη άπό τή φιλοσοφία μιά σειρά 
άποσκελετωμένων λογικών σχημάτων, μιά παράταξη άκατα
νόητης ορολογίας, χωρίς δροσιά, χωρίς πνοή ζωής, χωρίς χά
ρη. Μερικοί Στωϊκοί μάλιστα περηφανεύονταν γι αύτό. Μ’ αύ
τούς καί τούς έπικούρειους, άλλά κυρίως μ’ αύτούς ή φιλοσοφία

’) Γιά τήν ιστορική άκρίβεια πρέπει νά σημειώσωμε πώς τά έργα 
τοΰ Τέλητος δέν εΐναι κυρίως παρά έπιτομή τών διατριβών τοΰ δασκά
λου του Βίωνος τοΰ Βορυσθενίτου.

άρχίζει νά γίνεται αύτό πού τήν εΐπαν άργότερα: «σχολαστι
κή». 'Ένα σύστημα δηλαδή λογικά σφιχτοδεμένων σκέψεων, 
ή καλύτερα λογικών σχημάτων, πού μόνο οί ειδικοί μπορούσαν 
νά συλλάβουν καί νά κατανοήσουν. ’Έχασε έτσι ή σκέψη τήν 
πηγαία έπαφή, πού εΐχε μέ τή ζωή, τή συγκερασμένη πληρότητα 
μορφής καί περιεχομένου, πού έφτασε στόν καιρό τοΰ Σωκρά
τη καί τοΰ Πλάτωνος, άκόμη, έστω καί σέ μικρότερο βαθμό, στόν 
καιρό τού ’Αριστοτέλη. Ποτέ, λέγει ό Ά. Μ. Croiset γιά τήν 
’Αλεξανδρινή περίοδο, δέν εΐχε τόσο πολλά συγγράμματα καί 
τόσο λίγους συγγραφείς.

Γι’ αύτό μεγάλη εΐναι ή άξια τών κυνικών, δτι προσπά
θησαν αύτή τήν έπαφή νά τή διατηρήσουν ζωντανή. Στάθηκαν 
οί πιστότεροι, άπ’ αύτή τήν άποψη, συνεχιστές τού Σωκρατικού 
λόγου.

Ή διατριβή τους εΐναι φιλοσοφία, δσο κι άν φαίνεται λαϊ
κή, χωρίς νά πάψη νά εΐναι καί κουβέντα ζωντανή, όμιλία. 
'Ομιλία ναί· ή διατριβή εΐναι άπό τούς σπουδαιότερους παρα
πόταμους πού σχημάτισαν τό χριστιανικό κήρυγμα.

”Ας δούμε τώρα τό περιεχόμενο. Ό Βίων ό Βορυσθενίτης, 
ό πραγματικός συγγραψεύς τής διατριβής, ύπήρξε μαθητής τοΰ 
θεοδώρου, πού τόν εΐπαν άθεο, γιατί άρνήθηκε τήν ύπαρξη 
τών θεών καί τού θεόφραστου πού δίδαξε πώς τό σύμπαν τό 
διέπει ή τύχη. Vitam regit fortuna, non sapientia, — έτσι μεταφρά
ζει τή γνώμη τοΰ θεόφραστου ό Κικέρων —(Tusc. V, 9, 24).

Εΐναι γνωστό πόσο διαδόθηκε στούς ’Αλεξανδρινούς χρό
νους ή λατρεία τής θεάς Τύχης. 'Η άπρόσωπη καί ιδιότροπη 
αύτή δύναμη προσδιώριζε άνέκκλητα σέ κάθε άνθρωπο τή μοί
ρα τόυ, μ’ ένα τρόπο άκατάληπτο. ’Ανώφελη καί μάταιη κάθε 
διαμαρτυρία. Ό γνωστικός άνθρωπος εύκολα καταλάβαινε 
ποιος ήταν ό δρόμος γιά τήν εύτυχία. Νά άρκεστή στή μοίρα 
του, νά ύποταχτή σ’ ρύτήν, νά ζήση μέσα στά δρια, πού τού 
προδιαγράφει. Μέ λίγα λόγια νά εΐναι αύτάρκης. 'Η αύτάρ- 
κεια στάθηκεν άπό τις ύψηλότερες άρετές τών κυνικών. Πώς 
άλλιώς μπορούσαν νά συγκρατήσουν τήν ελπίδα, νά δυναμώ
σουν τήν άγάπη γιά τή ζωή, στήν έποχή αύτή τών βίαιων άνα- 
τροπών, τών άπότομων μεταπτώσεων, τού εύκολου πλουτι
σμού καί τής μεγάλης φτώχειας, τής λατρείας τών ύλικών ά- 
γαθών; Στόν πλούσιο έπρεπε νά δείξουν πώς αύτά πού νομί
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ζει αγαθά δέν εΐναι στήν εξουσία του, νά τόν προετοιμάσουν 
γιά τά άπρόοπτα τής μοίρας- στό φτωχό, δτι ή φτώχεια δέν εΐ
ναι κακό, κι δτι μάταια διαμαρτύρεται, γιατί ή τύχη εΐνε κου
φή καί στραβή, μόνο πρέπει νά συμμορφωθή μέ τή μοίρα του- 
σ δλους έπρεπε νά δείξουν, δτι τό άκατάληπτο χάος, δπως 
παρουσιάζεται ή ζωή στόν άνθρωπο, εΐναι γι’ αυτόν άκατάλη
πτο, γι’ αύτόν χάος. Στήν πραγματικότητα άκολουθεϊ μιά τά
ξη προσδιωρισμένη, δπως είπαμε, άπό τήν Τύχη. Αύτά δλα, 
εΐναι, θά πή κανείς, ή λαϊκότατη φιλοσοφία του «γραφτού» 
πού σφιχτοδένει τό μυαλό, μαραζώνει τήν ψυχή καί σκοτώνει 
κάθε πρωτοβουλία.

"Οτι ή φιλοσοφία τών διατριβών εΐναι λαϊκότατη δέν ύ- 
πάρχει άμφιβολία. Αύτό μάλιστα εΐναι καί ή άξια της, δτι παίρ
νει ζητήματα φλέγοντα, πού άτασχολοΰν κάθε συνείδηση καί 
τήν τυραννοΰν, γιά νά φέρη τήν ήσυχία καί τήν παρηγοριά μέ 
τή λύση πού τούς δίνει, ή νά δείξη τό σωστό δρόμο. "Ας προ
σέξουμε δμως περισσότερο στήν έκτίμησή της. ’Αποκλείει τήν 
πρωτοβουλία καί καταδικάζει σέ μαρασμό, σκλαβώνει. Τί θά 
άπαντήσωμε σαύτά ; 'Η διατριβή «περί αύταρκείας» μπορεί νά 
μας δόση τήν άπάντηση. «Μήπως, λέγει ή φτώχεια, έξ αιτίας 
μου σοΰ λείπει τίποτα καλό; μήπως ή σωφροσύνη.... ή δικαιο
σύνη..... ή άνδρεία;» 'Η αύτάρκεια ζήτα έναν άνθρωπο λευτε
ρωμένο άπό τή δουλεία τών ύλικών άγαθών, γιά νά μπορέση 
νά όδεύση στήν κατάκτηση τής άρετής. Δέ θέλει τόν άνθρω
πο νά άγωνίζεται μάταια νά άποκτήση, ή νά κρατήση, δ,τι δέν 
τοΰ άνήκει: τό εξωτερικό άγαθό. Δέχεται πώς ό άνθρωπος φέρνει 
μαζί του τή μοίρα του, άπό ώρισμένη άποψη, σέ κείνο τό μέ
ρος τοΰ έαυτοΰ του, πού δέν τό ορίζει, σιό σώμα- μάταιο λοι
πόν νά άγωνίζεται νά τή νικήση. Ή ίδια δμως ή μοίρα του 
τοΰ διαγράφει ένα κύκλο έλεύθερης δραστηριότητας, μιάν α
κτίνα δράσεως- εΐναι καθήκον του αύτή τήν άκτΐνα νά τή με- 
τρήση. ’Αγαπημένο θέμα τοΰ έλληνικοΰ στοχασμού, πού τό συ
ναντούμε μέ διάφορες ποικιλίες σέ δλους πάνω κάτω τούς φι
λοσόφους ,καί σέ δλες τις έποχές τής ιστορίας μας.

Αιτιοκρατία άπ’ τή μιά καί έλευθερία άπ’ τήν άλλη. Ή αι
ώνια άντινομία. Στά μάτια τών κυνικών καί τών στωϊκών δ
μως δέν ύπήρχεν άντινομία. Ό μεγάλος στωϊκός Χρύσιππος, 
σύγχρονος τοΰ Τέλητος προσπάθησε μέ τήν έξής περίφημη εί- 

κόνα νά συμφιλιώση τά άντίθετα: τήν αιτιοκρατία καί τήν έ
λευθερία. «Ένας κύλιντρος είπε, άναγκάζεται άπό μιά έξωτε- 
ρική ώθηση νά κατρακυλήση σέ μιά πλαγιά. Ό τρόπος δμως 
μέ τόν όποιο κατρακύλα εΐναι άνεξάρτητος άπό τήν έξωτερι- 
κή ώθηση- κυλά σάν κύλιντρος». Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τόν 
άνθρωπο. 'Ώστε ή αύτάρκεια μέ τήν ύποταγή στή μοίρα πόύ 
ζητά δέ σκλαβώνει τόν άνθρωπο, άλλά τόν έλευθερώνει, τόν 
όδηγάει νά άνακσλύψη τήν πραγματική του φύση.

Μιά άλλη διατριβή μέ τόν τίτλο «νά φαίνεσαι, ή νά είσαι» 
οδηγεί τή σκέψη σέ ένα άλλο βασικότατο πρόβλημα τής ζωής. 
«Λένε, — λέγει πάλι ό Τέλης έπαναλαμβάνοντας τό δάσκαλό 
του — πώς νά φαίνεσαι πώς είσαι δίκαιος, εΐναι άνώτερο πα
ρά νά ’σαι. Μήπως καί νά φαίνεσαι πώς είσαι καλός εΐνε ά
νώτερο παρά νά ’σαι; — Καί βέβαια. Μά γιά πές μου, στό θέα
τρο οί ήθοποιοί παίζουν καλά τό μέρος τους γιατί εΐνε πρα
γματικά καλοί ήθοποιοί, ή γιατί φαίνονται πώς εΐναι;—Γιατί 
είναι. Καί γιά ποιό λόγο παίζουν καλά κιθάρα; —Γιατί εΐνε 
καλοί κιθαριστές, ή γιατί φαίνονται πώς εΐναι;—Γιατί είναι. Κι 
δλα τά άλλα, μέ λίγα λόγια, γιατί τά καταφέρνουν καλά; 
γιατί φαίνονται πώς τά κατέχουν ή γιατί τά κατέχουν; — Για
τί τά κατέχουν. ΚΓ άνώτερο εΐναι βέβαια αύτό πού τούς κά
νει νά ζοΰν καλά, άπό κείνο πού δέν τούς βοηθά σ’ αύτό. "Ω
στε σύμφωνα μ’ αύτά βγαίνει πώς άνώτερο εΐναι νά ’σαι κα
λός παρά νά φαίνεσαι πώς είσαι- καί φυσικά καί νά ’σαι δί
καιος παρά νά φαίνεσαι πώς είσαι, γιατί ό δίκαιος εΐναι κα
λός, δχι κείνος πού φαίνεται πώς εΐναι δίκαιος. Καί τί λές νά 
συμβαίνη μέ τά άλλα άγαθά, δσα οί άνθρωποι λογαριάζουν 
γιά τέτοια; θά προτιμούσες νά ’σαι μέσα σ’ αύτά ή νά φαί
νεσαι πώς είσαι καί νά τά ’χης μάλλον ή νά φαίνεσαι πώς τά 
’χεις ; θά προτιμούσες, λόγου χάρη, νά βλέπης καλά, ή νά φαί
νεσαι πώς βλέπεις; νά ’χης τήν ύγιά σου, ή νά φαίνεσαι πώς 
τήν έχεις ; Νά ’χης επιρροή, ή νά φαίνεσαι πώς έχεις; Νά ’σαι 
εύπορος, νά ’χης φίλους, ή νά φαίνεσαι πώς έχεις ; Κι άν έρ- 
θωμε στά ψυχικά άγαθά, τί θά προτιμούσες; Νά ’σαι μέ τά 
καλά σου, ή νά φαίνεσαι πώς είσαι; νά ’σαι χωρίς στενοχώ
ριες ή νά φαίνεσαι; Νά ’σαι γεμάτος κουράγιο, χωρίς φόβους, 
άνδρεϊος, ή νά φαίνεσαι; Καί γιά τή δικαιοσύνη άκόμη δέν προ
τιμάς νά ’σαι δίκαιος παρά νά φαίνεσαι πώς είσαι;'
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— ΓΛά έγώ θά προτιμούσα καϊ άνδρεΐος ακόμη νά φαίνο
μαι πώς είμαι, παρά νά ’μαι. Μά δέν εΐναι ό άνδρεΐος πού εΐ
ναι και άφοβος κα'ι άλυπος καϊ δχι κείνος πού πέρνα γιά άν
δρεΐος ; Γιατί λοιπόν θέλεις νά φαίνεσαι πώς είσαι άνδρεΐος; 
— θά μου δώσουν τιμές. Καϊ φυσικά καί πρωτοστάτη θά σέ διο
ρίσουν καϊ νά μονομαχήσης θά σέ διατάξουν καϊ δπου βρεθής 
κάτι θά σκεφτοΰν νά σέ βάλουν νά κάμης καϊ δταν κατά τύ
χη βρεθης μπροστά τους θά τούς δώσης χαρά σάν τόν Α’ίαν- 
τα. Τί νομίζεις δμως πώς θά τραβήξης άν, όντας δειλός, πέ- 
σης σέ κινδύνους; Καϊ άν σέ πιάσουν αιχμάλωτο, μέ τή δόξα 
τοΰ άνδρείου, θά σοΰ βάλουν βαρειές χειροπέδες καί, έννοια σου, 
κανείς δέ θά σοΰ δώση έμπιστοσύνη, μόνο θά σέ χώσουν στή φυ
λακή, κΓ άν σέ ρίξουν σέ βασανιστήρια, θά σέ βασανίσουν σκλη
ρά. Καί ένώ τότε θά λές τήν άλήθεια κανένας δέ θά σέ πιστεύη, μό
νο θά νομίσουν πώς τό γυρίζεις στό άστεΐο, —έπειδή θάχης τή δό
ξα πώς είσαι καρτερικός, — καϊ θά διατάξουν νά σέ δείρουν 
κα'ι νά σέ ξεκλειδώσουν καϊ νά σέ σιγοψήσουν στή φωτιά. Δές 
τϊ θά πάθης μέ τό νά φαίνεσαι πώς είσαι άνδρεΐος καί καρτε
ρικός. Τίς τιμές τϊς βάζεις μπροστά μπροστά, αύτά δμως τά 
κρύβεις, όπως κΓ οί ρήτορες.» 'Απλά άπλά καϊ χτυπητά μπαί
νει έδώ ένα τραγικό πρόβλημα τής ζωής, τό πιό τραγικό.« Νά 
σαι ή νά φαίνεσαι;» Κανένας δέν τολμά νά πή πώς δέν άγα- 

πά τή δικαιοσύνη. Οί πιότεροι δμως προτιμούν νά φαίνωνται 
πώς εΐναι δίκαιοι, παρά νά’ ναι. Γιατί τό πρώτο θέλει θυσίες, 
πολλές φορές ύπέρτατες, σκληρές, τραγικές. Ό έαυτός σου 
πρέπει νά σβύση όλότελα μπροστά στήν ιδέα πού ύπηρετεΐς. 
Ενώ τό δεύτερο εΐνε μιά άτελεύτητη σειρά συμβιβασμών μέ 

τόν έαυτό σου, πού ή ιδέα τόν ύπηρετεΐ αύτή τή φορά, οδηγεί 
στήν έπιτυχία, άδιάφορο πώς ή έπιτυχία αύτή εΐναι βουτηγμέ
νη στό ψέμμα καϊ φαινομενική. 'Ο Σωκράτης προτίμησε νά’ ναι, 
καϊ τήν προτίμησή του τήν πλέρωσε μέ τή ζωή του. Ό Πλά
των εΐδε βαθύτατα τό πρόβλημα κΓ έγραψε γύρω του τίς ώ- 
ραιότερες καί τραγικώτερες σελίδες του στόν Κρίτωνα, στό 
Γοργία, στό Σοφιστή, στήν Πολιτεία.

Γιατί χτυπάει παντού τή ρητορική; Μά δέν εΐναι αύτή ή 
τέχνη πού κάνει τούς άνθρώπους νά φαίνωνται πώς εΐναι κά
τι, ένώ δέν είναι; Μέ τόν Πλάτωνα άρχίζει ή μεγάλη πάλη με
ταξύ ρητορικής καϊ φιλοσοφίας, τού ύποκειμενικοϋ έγωϊσμοΰ 

καί τής άπρόσωπης άλήθειας, πού βάσταξε σ’ δλη τήν άρχαιό- 
τητα. Πάλη τραγική άμα τή δή κανείς άπό τούτη τήν άποψη. 
Ή φιλοσοφία προσφέρει στόν άνθρωπο τήν άλήθεια, τόν βοη
θάει νά γνωρίση τή φύση του, τού δείχνει τί πρέπει νά ’ναι.

Ή ρητορική δέχεται τίς πιότερες φορές τή διάγνωση αύ
τή τής φιλοσοφίας, έπιχειρεΐ δμως νά τή διαφθείρη, νά μάθη- 
στόν άνθρωπο τήν τέχνη νά φαίνεται πώς εΐναι αύτό πού λέει 
ή φιλοσοφία, κΓ άς μήν είναι. Σημασία έχει δχι τί πραγματι
κά είσαι, άλλά τί περνάς στούς άλλους πώς είσαι. Πρόβλημα 
αιώνιο πού παρουσιάζεται σέ κάθε ήθικά ζωντανό άνθρωπο 
καί έποχή. Μέσα μας φέρνομε ένα φιλόσοφο κι ένα ρήτορα. 
Οί "Ελληνες συζήτησαν τό πρόβλημα αύτό μέ πάθος.. Οί Ρω
μαίοι δέ δυσκολεύτηκαν, δπως μάς λέγει ό Κικέρων, νά ύπο- 
τάξουν τή φιλοσοφία στή ρητορική: «σέ μας, λέγει, δέν εΐναι 
κανείς πρώτα σοφός κΓ υστέρα ρήτορας· ή έπιστήμη έρχεται 
δεύτερη».

"Υστερα άπ’ αύτά καταλαβαίνομε τή βαρύτητα τής φωνής 
τής διατριβής αύτής. Εΐναι σάν ένας διάλογος τής ψυχής μέ 
τόν έαυτό της. «’Αναγνώρισες, σά νά λέγη, πώς ή δικαιοσύνη εί
ναι ή βαθύτερη φύση τού άνθρώπου, δέν υπάρχει άλλος τρό
πος πρέπει νά ’σαι αύτό πού είσαι». Βέβαια ή διατριβή δέν ε
πιχειρεί φιλοσοφικές άποδείξεις τών θεμάτων πού θίγει. Σκο
πός της, μέ τίς άλλεπάλληλες έρωτήσεις, νά γεννήση ώρισμέ- 
νη διάθεση, νά δείξη ώρισμένη κατεύθυνση. Καί άν μέ θέματα 
σάν τής πρώτης διατριβής φαίνεται σά νά περιορίζη κάπως τόν 
άνθρωπο, βλέπομε τί άπέραντο πεδίο δράσεως τοΰ δίνει μέ θέ
ματα σάν τής δεύτερης, άπέραντο καί τραγικό, γιά νά πλάση 
μιά ζωή άντάξιά του.

Β. ΤΑΤΑΚΗΣ
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Katherine Mansfield

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Ή Άγγλίδα διηγηματογράφος Katherine Mansfield, πέθανε 
σέ ήλικία 34 έτών στό Φονταινμπλώ τής Γαλλίας, τή βραδιά 
τής 9 ’Ιανουάριου 1923, ϋστερ’ άπό μιά σφοδρή αιμορραγία. 
Τά περισσότερα διηγήματα της είχαν δημοσιευθεΐ στά περιο
δικά «Rythm» καί «Atheneum», πού έξέδιδεν ό άντρας της 
John Μ. Murry. Τώρα εΐναι συγκεντρωμένα σέ τόμους μέ 
τούς τίτλους «The Dove’ s Nest» (1923) «Something childish» 
(1924), «Ποιήματα», «Novels and Novelists» (κριτικά άρθρα 
πού είχαν δημοσιευθεΐ στό περιοδικό «Adelphi ) καί τό «Η
μερολόγιο». Τά «Γράμματά» της άποτελοΰν ένα άκόμα τόμο. 
Εΐναι γραμμένα σέ διάφορα σανατόρια τής Δύσης καί άπευ- 
θύνονται τά τπρισσότερα στόν άντρα της καθώς καί σέ φί
λες καί φίλους της καλλιτέχνες καί συγγραφείς. Στά γράμ
ματά της εΐναι φανερή ή τραγική διαδρομή τής ψυχικής της 
ιστορίας. Εΐναι μιά ζωντανή εικόνα τής έσωτερικής της φυ
σιογνωμίας μέ τις κλίσεις καί τις προτιμήσεις της, μέ τή γε
μάτη άπό άνθρώπινο τόνο άγωνία της, μέ τις χαρές καί τις 
έλπίδες της, μέ τις ιδέες καί τό φιλοσοφικό της «πιστεύω», 
μά πρώτ’ άπ’ δλα μέ τήν είλικρίνειά της. "Ενα διήγημα τής 
Κ. Mansfield μέ τόν τίτλο «Εύδαιμονία» δημοσιεύθηκε στό 
Ιο τεΰχος τής Α περιόδου τών «Μακεδονικών Ημερών»).

Γ. Δ.

Sooe 24 Μαΐου 1918
Πριν άπό λίγο περπατούσα σ’ αύτό τό τεράστιο δωμάτιο 

τοΰ φωτεινού καί γυμνοΰ ξενοδοχείου. ’Άν μέ κρυφοκοίταζαν 
μέσ’ άπό τήν κλειδαρότρυπα, θά μ’ έβλεπαν νά λυγίζω τά χέ
ρια μου, όλότελα τσακισμένη, γιά ένατη φορά άπό τή φρίκη 
τής ζωής.— άπό τό συναίσθημα πώς κάτι πάει πολύ άσχη
μα, σχεδόν'άπελπιστικά. Εκείνο πού θά μπορούσε νά ήταν 
μόνο παράφωνο- εΐναι ξεκούρντιστο- ή καλύτερα εΐναι άφωνα 
πιά τά όργανα καί κανείς δέ θά τά παίξει. Γιά μας πιά δέν ύ- 

πάρχει συναυλία. Εΐναι τάχα δυνατό; Τελείωσαν πιά δλα ; Εί
ναι άλήθεια λοιπόν πώς δέ μας μένει παρά ή επιθυμία, ή εισ
πνοή, ή δίψα μας ; Πρέπέι αιώνια να περιμένουμε σ’ αύτή τήν 
άπέραντη σάλλα—νά περιμένουμε νά ξανανάψουν τά φώτα — 
πού άλίμονο δέ πρόκειται νά ξανανάψουν !

Θεέ μου! μέ πόση τρελλή χαρά θά δεχτώ τό παραμικρό 
γρατσούνισμα όργάνων πού κουρντίζονται—μέ πόση ήδονική 
άνακούφιση θά ξαπλωθώ γιά νά έγκαταλειφθώ. Μά δχι —δέν 
άκούω τόν παραμικρό κάν ήχο.

Πολύ καλά κάνουμε νά λέμε σάντό Κοτελιάνσκυ ’): «Πέθα- 
να». Μά σέ τί διάβολε θά χρησίμευε, τή στιγμή πού δλη αύτή 
ή όργή τής ζωής μοΰ καίει τό στήθος—χωρίς τίποτε νά τήν τρο
φοδοτεί, χωρίς τίποτε νά τή δροσίζει—μοΰ τό καίει γιά τό τί
ποτε. Καί ή άσχήμια τής ζωής, ή άνυπόφορη σαπίλα τοΰ κάθε 
τι, πώς νά τήν ύποφέρω; Άπό τότε πού έφτασα έδώ, σήμερα 
γιά πρώτη φορά πήγα νά περπατήσω. 'Η Anne Rice μοΰ είχε 
κάνει λόγο γιά τήν όμορψιά τής άνοιξης, γι’ αύτούς τούς φρά
χτες πού είχαν μεταβληθεΐ σ’ ένα μεγάλο μπουκέτο, γιά τό 
χάρμα αύτών τών γερών άσπρων σπιτιών πού πλαισιώνονται 
άπό κήπους, γιά τούς ήλιοκαμένους γεροψαράδες. Μά ή θά
λασσα φαίνονταν άγριεμένη- μεγάλοι γκρίζοι κάβουροι κρύ
βονταν άνάμεσα στά βράχια, δλα τά μονοπάτια κ’ οί θάμνοι 
είχαν λερωθεί άπό συρφετό. Κομμάτια άπό έφημερίδες ήταν 
σκαλωμένα στούς φράχτες. Τό χωριό έχει όδόστρωμα άπό μπε
τόν, καί περνώντας μπροστά άπό τά γερά σπιτάκια άκοΰς τή 
γυναίκα νά στριγκλίζει: «θά σκάσεις, ή θά σοΰ στράψω μιά 
άνάποδη».

Κ’ έπειτα τό ξενοδοχείο, ξέρεις, αύτά τ’ άγνωστα ξενοδο
χεία. Αύτή ή φρίκη—ό μορφασμός γιά μιάν ύπηρεσία πού σοΰ 
πρόσψεραν, τό αιώνιο : «θά έχετε τήν εύγενή καλωσύνη νά μοΰ 
φέρτε τήν άλληλογραφία μόλις έλθει;», κ’ ύστερα ένα άλλο 
ξένο κρεββάτι, κιαύέοί ο'ι μυστηριώδεις άνθρωποι πού συ
ναντούμε πάντα στούς διαδρόμους...

”Ω! πόσο μισώ τά ξενοδοχεία! Ξέρω πώς θά πεθάνω μέ
σα σ’ έν’ άπ αύτά. Θά είμαι μπροστά σ’ ένα τραπέζι μέ τό ξε
σκαλωμένο φύλλο, θά μαζέψω μιά φουρκέτα λησμονημέ-

*) ‘Ένας άπό τούς καλύτερους φίλους τής Κ. Mansfield. 
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νη άπό τήν προηγούμενη κυρία, καί θά πεθάνω άπό άηδία. 
Είναι περίεργο, άλήθεια, ν’ άγαπάει κανείς δπως έγώ, ν’ άγα- 
πάει τρελλά τά ώραϊα δωμάτια, τά ωραία έπιπλα, τούς δια
δρόμους, τήν ήρεμία, καί νά πλανιέμαι αιώνια σέ ταπετσαρι- 
σμένα δωμάτια μέ διακοσμήσεις πουλιών ή χρυσάνθεμων σέ 
δοχεία μέ κυματοειδείς κορδέλες —μέσα σέ δωμάτια μέ έπι
πλα δρύινα «φυμέ» καί μέ κεντημένες κουρτίνες — κι αύτή ή 
άπότομη φωταύγεια τών παραθύρων, αύτό τό φοβερό κενό, 
πού τά φτάνει δλα, αύτό τό αίσθημα πού κανένας πουθενά 
δέ μπορεί νά τό άποφύγει 1

Μά δλ’ αύτά δέν είναι παρά ένα μέρος άπ αύτή τήν κα- 
τάρα, πού γίνεται πιό μεγάλη καί πού βαραίνει στή ζωή—τήν 

> κατάρατης μοναξιάς. Είμαι πεπεισμένη πώς εϊναι ψέμα 
νά ζοΰμε άπομονωμένοι, κλεισμένοι καθώς είμαστε, χωρίς τί
ποτε ν’ άνταλλάσσουμε, τίποτε ν’ άνανεώνουμε, ούτε νά δί
νουμε, ούτε νά παίρνουμε, θά έπρεπε νά έχουμε κάτι δμορφο 
κ’ εύχάριστο νά σκορπούμε άμοιβαϊα, νά τό συγκρατοΰμε μέ 
ζέση στόν αέρα, χωρίς ποτέ νά τό άφήνουμε νά πέσει: ένα 
πνεύμα. Μά ποΰ είναι αύτό τό πνεύμα, καί ποιος τό θέλει; 
’Απελπίζομαι τόσο πού κάποτε άρχίζω νά κλαίω σάν ένα κο
ριτσάκι· μά αύτό δέ χρησιμεύει σέ τίποτε....

L’Hermitage Menton 21 Ίανουαρίου 1920
Σώθηκα. Καταλαβαίνεις τί σημαίνει αύτό ; Κηρύχτηκε στήν 

’Ιταλία άπεργία τών ταχυδρομικών. Ούτε έπιστολή, ούτε τηλε
γραφήματα. "Ολα σταμάτησαν. ’Έπειτα κηρύχτηκε άπεργία τών 
σιδηροδρομικών, καί τώρα τών αύτοκινητιστών. Κατορθώσαμε 
νά περάσουμε άφοϋ κάναμε όλόκληρο γύρω γιά ν’ άποφύγου- 
με τήν άστυνομία.

Γλύτωσα τέλος πάντων άπ αύτή τήν κόλαση τής άπομό- 
νωσης, άπ αύτά τά φριχτά τραγούδια πού άκούονται τή νύ
χτα, άπ αύτή τή μοναξιά, κι άπ αύτό τό φόβο. Γιά νά σοΰ μι
λήσω είλικρινά, νόμιζα πώς εϊχα τρελλαθεΐ, εϊχα πραγματικά 
τρελλαθεΐ. ’Ένιωθα νά περνάει πάνω μου ένα σύννεφο μεγά
λο, τρομερό.... πού λίγο έλειψε νά μέ σκότωνε. "Οταν σήμερα 
ή J.... μέ πήρε στήν άγκαλιά της, έκλαιγε δπως κ’ έγώ. θαρρώ 
πώς βγήκα άπό μιά φριχτή θεομηνία,—πώς νά πώ; —σά νά κιν

δύνευα νά πνιχτώ. Δέ μπορείς, εϊναι άδύνατο νά καταλάβεις 
τί ήταν γιά μένα αύτή ή· απομόνωση, άπ τή στιγμή πού έφυ
γες καί ξαναρρώστησα.

”Αν δέ γίνω καλά έδώ, δέ θά γίνω ποτέ καλά. Έδώ—υ- 
στερ’ άπό τό ταξείδι — μέ περίμενε αύτό τό δωμάτιο — μεγάλο, 
γοητευτικό, μέ τέσσερα παράθυρα πού βλέπουν σέ άνοιχτούς 
κήπους, σέ βουνά καί σέ ώραΐα λουλούδια. ’Έχουμε καί τσάι 
μέ φρυγανιές, μέλι, βούτυρο, μιά χαριτωμένη ύπηρέτρια, κι αύ
τές τίς δυο γοητευτικές γυναίκες πού μέ δέχτηκαν μ’ έφημερί- 
δες, μέ βιβλία κ. λ. ’Αλήθεια, εϊναι ένα μέρος ύπέροχο άπό κά
θε άποψη. 'Υπάρχουν δυό γιατροί στό κατάστημα. 'Η καθαριό
τητα είναι άπερίγραπτη. ’Έχεις τήν έντύπωση πώς είσαι πετα
λούδα. Δέ σοΰ μένει παρά νά φτερουγίσεις στό ντιβάνι ή στίς 
πολυθρόνες. ’Έχω ένα μεγάλο γραφείο μ’Ένα κρυστάλλινο με
λανοδοχείο, ένα πανεράκι μέ χαρτιά, ένα εύρύστερνο δοχείο 
γεμάτο βιολέττες, άνακατωμένες μέ άνεμόνεςκαί γαρούφαλλα. 
Διευθύντρια εϊναι μιά άξιαγάπητη Γαλλίδα πού δέ σκέπτεται 
παρά πώς νά φροντίζει γιά νά μή στενοχωριέμαι άπ τή ιιετα- 
βολή. Εϊναι έπίσης καί μιά—άς τήν πώ—νοσοκόμα Έλβετίδα 
στ’ άσπρα ντυμένη, πού ήλθε μόλις τώρα γιά νά μοΰ πει πώς 
θά μπορούσα, άν ήθελα, νά σημάνω τή νύχτα. Εϊναι τόσο εύ- 
χάριστη νά τή βλέπεις πού θά πρέπει νά τήν καλέσω.

’Έπαυσα πιά νά βρίσκομαι κάτω άπ αύτό τό φοβερό σύν
νεφο. ’’Αλλαξαν δλα. Έδώ βρίσκομαι τριγυρισμένη άπό συμ
πάθεια καί φροντίδες, θαρρώ πώς είμαι μιά άλλη ύπαρξη μέ 
μάτια διαφορετικά, μέ μαλλιά διαφορετικά. Ό κήπος εΐνε ένα 
θαύμα. ’Έχει καί μιά καλυβίτσα πού ζεσταίνεται. Τί λές γι 
αύτά ;

Menton Φεβρουάριος 1920
Ναι έλαβα τό γράμμα σου, σ’ ένα μέρος πού λέγεται Her

mitage, δπου τά ρουσσόπουλα χοροπηδούσαν πάνω άπ τό κε
φάλι μου, τά ρουμανόπουλα άπό κάτω όρύονταν, κ’ οί Γάλλοι 
μπεμπέδες πεδικλώνονταν στό άσανσέρ. "Υστερ’ άπό τήν ’Ιτα
λία, τό θέαμα αύτό μοΰ φαίνονταν έξαίσιο- δυστυχώς άρχι
σαν νά μάς τρέφουν μέ φασόλια, καί τά φασόλια τά συχαίνο- 
μαι. Αύτοί οί άνθρωποι δέν έχουν καμμιά φαντασία. Τέλος, δλ 
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(χυτά, κοντά στον πάταγο, συντέλεσαν νά μέ κουράσουν τόσο 
πού ή ξαδέρφη μου, πού νοίκιασε αύτή τή βίλλα γιά τή saison, 
μέ κάλεσε κοντά της. Είναι κάτι πού πλησιάζει τό τέλειο- ένας 
μεγάλος κήπος, σωστό άλσος άπό πορτοκαλιές καί λεμονιές· 
φοινικόδεντρα, χαλιά άπό βιολέττες μπλέ, άπό μιμόζες κ’ ένα 
έξαίσιο σπίτι δπου βασιλεύει μιά άτμόσφαιρα πού μοΰ κάνει νά 
σκέπτεσαι πώς τίποτε τό άσχημο καί τό κακό δέ θά μπορούσε 
νά τό πλησιάσει. Είναι γεμάτο άπό ζωή καί χαρά, μά οί ξέ
νοι ήρεμοΰν —καταλαβαίνεις τί θέλω νά πω ; Ή ύπαρξη τους 
είναι προικισμένη μέ μιά πραγματική άντοχή κ’ είναι πεπει
σμένοι πώς τό ίδιο συμβαίνει καί στούς άλλους.

Τό Menton, είναι μιά κομψή μικρή πόλη, λιγάκι σάν ψεύ
τικη, δπως δλ αύτά τά μέρη, δπου ώστόσο βρίσκεις κάποιες φυ
σικές γωνιές. Ολα είναι κανονισμένα άπό τόν ήλιο. Είναι βσ- 
σιληας, βασίλισσα, πρωθυπουργός, καί οί άνθρωποι φορούν τέ
τοια καπέλα (σχέδιο). Δέ θά φέρω δείγματα ούτε στό John ού
τε σέ σένα. Μά είναι πολύ περίεργα.

Δέν είμαι πιά άρρωστη. ’Αληθινά. Σέ παρακαλώ νά μέ σκέ
πτεσαι σά μιά συνάντηση λιονταριού μέ άρνί! θά ήθελα νά έ. 
χεις μιάν ήρεμη γωνιά γιά νά μπορείς νά ζωγραφίζεις ήσυχα. 
Τό δωμάτιό σου στό Heron, θά είναι καί έργαστήρι σου. Είναι 
τόσο μάταιο νά χάνει κανείς τόν καιρό του γαυγίζοντας καί 
δαγκάνοντας, καθώς κάνουν τόσοι άλλοι. Δέν πρέπει νά δίνει 
κανείς καμμιά προσοχή, παρά νά συνεχίζει τό δρόμο του. Δέν 
άξίζει ν άνακατώνεται κανείς σέ «ομάδες» σέ «κλίκες» καί 
καυγάδες. Δέν είναι ή δουλειά μας. θά τούς άναγνωρί- 
σετε άπότά προϊόντα τους, νάτό σύμβολό μας. 'Η 
ζωή είναι τόσο σύντομη, κ’ έχουμε τόσα πράγματα νά κάνου
με καί νά δούμε, ώστε δέ θά έχουμε ποτέ καιρό γι αύτά. θά 
ήθελα νά μπορούσαμε νά άνακαλύψουμε αύτό τό σπίτι. Τί λές 
έσύ; Δέν ύποθέτω ό John νά τό άνακαλύψει πριν άπό τήν έπι- 
στροφή μου (πού θά πραγματοποιηθεί σ’ έννιά βδομάδες) μά 
θά έχουμε πολλά νά κάνουμε δτανθά τό «πιάσουμε». θά εΐναι 
γιά μάς μιά τέλεια κατοικία —ή άληθινή μας έστία. θά έλθεις 
άμέσωςμόλις έχεις μιά στιγμή έλεΰθερη· κι δταν πιά θά είσαι 
στό Λονδίνο θά μάθεις πώς βρίσκομαι έδώ μέ τις άφρες τού κα
πνού πού βγαίνουν άπ τό τζάκι, μέ τις κόττες πού γεννούν αύ- 
γά, μέ τις μέλισσες πού άπομυζοΰν τά λουλούδια μέ μιά γελά

δα, μέ πουλερικά, μέ δυό κούρκους, μέ μερικές πάπιες μέ μιά 
κατσίκα, κ’ ’ίσως ένα ζώο έντελώς ξεχωριστό, σάν ένα μονό- 
κερω ή σάν ένα δράκο. Δέν παύω νά μαθαίνω ένα σωρό πρά
γματα λ. χ. ν’ άνάβω μιά φωτιά έπιστημονικής χαράς —μά νά 
κιόλας πού μέ κοροϊδεύεις ! ’ Ελα λοιπόν μιάν απ αυτές τις 
μέρες νά δεις τή φωτιά τής χαράς, καί θά μείνεις μέ ορθάνοι
χτα τά μάτια άπό θαυμασμό.

Στήν έπιστολή σου άπ τό Hermitage μέ ρωτούσες πώς έβλε
πα τόν Άδάμ- σ’ αύτό τό μεγάλο κρεμαστό κήπο. Εΐναι πολύ 
δύσκολο νά σοΰ άπαντήσω. Γιά τόν έξής λόγο: Δέ μπορώ νά 
μή βλέπω δλο τις κακουχίες κι δλο τόν πόνο πού ύπάρχουν 
στόν κόσμο. Πρέπει νά τ’ άντιμετωπίζουμε καί νά τ’ άναγνω- 
ρίζουμε· δέ μπορώ νά ύποφέρω τήν αισιοδοξία ούτε αύτό τό 
μωρό αίσθημα. Τά ξέρω δλα- τά αισθάνομαι δλα Λ. χ. ύπάρ- 
χει ή σκληρότητα, ή σκληρότητα άπέναντι τών παιδιών πώς 
τήν έξηγεΐς έσύ; Καί—καλά τό λές —ή ομορφιά, ναι ή ομορφιά 
πού κρύβεται κάτω άπό τήν άσχήμια, αύτή πού άνακαλύπτου- 
με μπροστά καί σ’ αύτήν άκόμα τήν πόρτα τής ταβέρνας, σέ 
μιά χειρονομία τής γυναίκας πού πίνει. Δέ μπορώ νά τήν εξη
γήσω. θά ήθελα νά πιστέψω στό θεό. Μ’ αύτό μου εΐναι άδύ- 
νατο. Ή έπιστήμη φαίνεται νά μάς έμποδίζει. Κι άν πιστέψου
με στό θεό, θά εΐναι βέβαια γιά έναν καλό θεό. Μά κανένας 
καλός θεός δέ θ’ άφηνε αυτά τά παιδιά νά ύποφέρουν έτσι. 
’Όχι' γιά μένα ή ζωή εΐναι ένα μυστήριο. Εΐναι καμωμένη άπό 
άγάπη καί πόνο. ’Αγαπούμε καί ύποφέρουμε, ύποφέρουμε καί 
πρέπει ν’ άγαπούμε. Έγώ αισθάνομαι πώς έχω άνάγκη νά ζή- 
σω μέ τήν άγάπη—μέ τήν άγάπή κάθε πράγματος. Αύτό δέν 
άποκλείει τό μίσος· κάθε άλλο, θέλω νά πώ πώς αύτό δέν ά. 
ποκλείει τό θυμό. Μά ομολογώ πώς δέν έχω τήν έντύπωση πώς 
καλά κάνω, παρά δταν ζώ μέ άγάπη. Δέ μιλώ γιά μιά προσω
πική άγάπη, καταλαβαίνεις, μά γιά τό άτέλειωτο αίσθημα. 
Γιατί πρέπει ν’ άγαπούμε; Κανένας δέν ξέρει- εΐναι ένα μυστή
ριο. Μά ή άγάπη εΐναι σάν τό φώς. Δέ μπορώ νά κοιτάξω κα
θαρά τά πράγματα παρά κάτω άπό τις άχτίδες του. Ολ αυ
τά δέν εΐναι τάχα πολύ άόριστα; Πρέπει νά ύπάρχει, θαρρώ, 
ένας μεγάλος λόγος νά ζούμε. Ή φτώχεια τής Τέχνης σήμερα, 
κατά ένα μεγάλο μέρος προέρχεται άπό τό ότι οί καλλιτέχνες δέν 
έχουν θρησκεία : εΐναι καθώς τό λέει ή Βίβλος άπολολότα πρό
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βατα....Ούσιαστικά είμαστε παπάδες. Μπορεί νά κάνω σφάλ
ματα, νά τρέμω, νά πέφτω σέ κακοτοπιές, μά πιστεύω 
σ’ αύτή τήν παράξενη ’Αγάπη. Δέν πρέπει βέβαια νά παρεκ
τρεπόμαστε- κι δμως σήμερα σχεδόν δλοι μας παρεκτρεπόμα
στε- δέ σοΟ φαίνεται;

(Μετάφρ. ΓΕΩΡΓ. ΔΕΛΙΟΥ)

ΔΕΣΜΩΤΕΣ
Πάνε, σπάν’ οί άλυσσίδες 
μά δπου σπάνε,—άλλες, νά!,..

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

Δεσμώτες είμαστε !
— Τί θλιβεροί δεσμώτες !...— 
Τον Προμηθέα μάς σφίγγουν 
οί αλυσίδες'
γύπες, — θεοί και δαίμονες — 
μάς πίνουν το αίμα!...

Κι’ όμως ελπίζουμε 
στον Διός την πτώση 
τήν άναπόφενχτη...

Μά πάντα υπάρχει 
κάποιος άίας!... 
Κι άν σπάσουν οί αλυσίδες 
μάς μπήγουν τά καρφιά !...

Κι’ ολο καί καρτερούμε
κάποιον 'Ηρακλή..,
κάποιο Μεσαία πού φτάνει:
— ”Ερχεται, ερχεται, ώσανά !..
θά σπάσουν επί τέλους τά δεσμό!..

Καί καρτερούμε το Μεσαία !...
Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

Alberto Savinio

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ

Ή φυσιογνωμία τοΰ Αορέντζου Μαβίλη ξαναζεί σέ μιά 
παιδική μου άνάμνηση.

Είμαστε τότε στά 1906. Πριν άπ ένα χρόνο εΐχε πεθάνει 
ό πατέρας μου. Τό σιτίτι ήταν κλειστό, τά έπιπλα σκόρπια καί 
χαμένα. Πρός τό τέλος τοΰ έπομένου καλοκαιριού έπιβιβαστή- 
καμε στήν Πάτρα σ’ ένα πλοίο τής «Γενικής ’Ιταλικής Άτμο- 
πλοΐας».

’Άφηνα τή γή δπου γεννήθηκα κι δπου είχα περάσει τή 
μυθική πέρίοδο τής ζωής μου, έφευγα γιά μιάν άλλη γή ποΰ 
γνώριζα μονάχα ’ιδανικά, άλλ’ δπου αισθανόμουν πώς ήμουν 
ένωμένος μέ τούς δεσμούς τής σκέψης καί τοΰ αίματος.

Είχα τήν πρώτη μου έπαφή μέ τήν ’Ιταλία πάνω σ’ αύτό 
τό πλοίο, άνάμεσα στούς ναύτες πού, άπ τόν Κυβερνήτη ώς 
τόν τελευταίο μούτσο, δλοι μιλάγανε έλεύθερα ιταλικά, τήν ’ί
δια κείνη γλώσσα δηλαδή πού έμεΐς μιλάγαμε ’κεΐ κάτω, στήν 
'Ελλάδα, μονάχα μεσ’ τούς τέσσερες τοίχους τοΰ σπιτιού μας. 
ΤΗταν σά μιά δεύτερη γέννηση καί πιό πραγματική άπ τήν άλ
λη. Αίσθάνθηκα τότε πώς άρχιζε γιά μένα μιά νέα ζωή.

Τό «Romania» σταμάτησε στήν Κέρκυρα. Κατεβήκαμε καί 
πήγαμε νά βρούμε τό Λορέντζο Μαβίλη συνδεμένο μέ τήν οίκο- 
γένειά μου άπό φιλία καί, καθώς πιστεύω, άπό κάποια μακρυ- 
νή συγγένεια. ·

Τό σπίτι δπου μπήκαμε ήταν ένας λαβύρινθος μέ μικρές 
κλίμακες, σκοτεινούς διαδρόμους, γυμνά, μεγάλα δωμάτια.

Δροσερές κοιλάδες καί γάργαρα ρυάκια ώσάν νά ζητούσαν 
νά μειώσουν τό βάρος τού επίμονου καλοκαιριού λαμποκοπού
σανε διάφανα πάνω στις κατεβασμένες κουρτίνες τών παραθυ- 
ριών. Τά έπιπλα ήσαν λιγοστά καί μοιάζαν δίχως ζωή. Κανείς 
άπό μάς δέν τόλμησε νά βεβηλώση κείνα τά σκελετωμένα κα
θίσματα, κείνες τις πεθαμένες πολυθρόνες. Καταμεσής ένός ά- 

77
76



σττρου τοίχου, τό κάδρο κάποιου στρατιωτικού τοΰ παλιού και
ρού, μέ δυό μάτια δίχως βλέμμα καί κάτι άπίθανα μαύρα μου
στάκια, φρουρούσε τήν παρουσία μας.

Μου ’χάνε πει πώς κείνο τό σπίτι ήταν τοΰ Μαβίλη : στερ
νό υπόλειμμα μιάς άξιόλογης περιουσίας. 'Ως τόσο δέν ήταν 
έτσι. Ό άληθινός ιδιοκτήτης τοΰ σπιτιοΰ ήταν ή σιωπή. Κι αύ
τή άκόμη δέν έπαψε στήν ξαφνικήν έμφάνιση τοΰ Μαβίλη πού 
βρέθηκε κάποια στιγμή μπροστά μας δίχως έγώ νά νοιώσω 
ποΰθε εΐχεν έρθει. Μας πλησίασε μέ τέτοιο μειδίαμα πού λές 
ήθελε νά μας συλλυπηθή. Φάνηκε διαχυτικός ώς ένα σημείο. 
Υποπτεύθηκα πώς μεταξύ τής οικογένειας μου κι αύτοΰ σερ

νόταν μιά παλιά δυσαρέσκεια.
Λάθος. Εκείνη ή άξιόπρεπη μελαγχολία του ήταν ή φυσική 

του έκφραση.. Πολύ συχνά άκουγα νά λένε γιά τήν ομορφιά 
τοΰ Μαβίλη. «'Ο Μαβίλης — έλεγε ό πατέρας μου —εΐναι όμορ
φος σάν τόν ’Απόλλωνα». Καί μιά πού γνώριζα πώς ό Μαβί
λης ήταν ποιητής, πίστευα πώς ή ομοιότητα μέ τόν ’Απόλλωνα 
ήταν όρος άπαράίτητος στούς ποιητάς. 'Ως τόσο τούτος ό’Απόλ
λων ήταν ένας ’Απόλλων γερασμένος καί παχύσαρκος, ντυμέ
νος πτωχικά σάν άνθρωπος. Λίγο χρυσάφι έλαμπε άκόμη στά 
γένια του. Τά μάτια του ήταν γαλανά, γλυκύτατα κι ώσάν χα
μένα μακρυά. Μίλαγε σιγά, λές έπασχε άπό άσθμα.. 'Υποχρέ
ωνε τις λέξεις νά περιμένουν, κι δταν άποφάσιζε νά τις προ- 
φέρη, ένοιωθες πώς δέν ήταν έκεΐνες πού χε σκεφθεΐ άλλά άλ
λες πού μόλις τώρα φθάνανε- έμοιαζε άνθρωπος που ξεμολο- 
γιέται καί δυσκολεύεται νά πή τις άμαρτίες του. Ή συνομιλία 
προχωρούσε δύσκολα. 'Ένας ποιητής κι δταν άκόμη δέν άπαγ- 
γέλλει στίχους, δίχως άλλο μιλάει γιά ποίηση. ’Έτσι νόμιζα 
έγώ. Ή ποίηση όμως ήταν ένα θέμα πού κανείς δέν τολμούσε 
κέίνη τή στιγμή ν’ άγγίξη. Κι αύτό ήταν φυσικό. 'Όταν σπίτι 
μου λέγανε πώς ό Μαβίλης κάνει ποιήματα ήταν σά νά λέ
γανε— τούλάχιστον—πώς ό Μαβίλης έγκληματεΐ.

— Που εΐναι ή Έσθήρ ; —ρώτησε έξαφνα ή μητέρα μου κα
θώς ή συνομιλία είχε πάψει κ’ έδειχνε πώς δέ θά ξανάρχιζε 
ποτέ.

— Τώρα έρχεται—άπήντησε ό Μαβίλης. Καί δέν ξέρω γιατί 
πρόσθεσα—Ή καημένη.

Κατάλαβα σέ λίγο τήν αίτια τούτης τής έπιφώνησης: κατά

λαβα δηλαδή πού ή Έσθήρ μπήκε μέ σιγανά βηματάκια σέ κεί
νο τό πένθιμο δωμάτιο πού χρησίμευε γιά αίθουσα ύποδοχής.

Ή Έσθήρ ήταν ή άδελφή τοΰ Μαβίλη. ’Έφερνε μέ άξιο- 
πρέπεια τή στολή τών γηρατειών της. Τά λευκά της μαλλιά ή- 
σαν χωρισμένα στή μέση, τό φόρεμά της ήταν σουρωτό, στό 
στήθος της κρέμονταν μερικές σειρές άπό μαύρες χάνδρες.

Μέ μιά άπό κείνες τις συμβάσεις πού ή πρακτική λογική 
δέν μπορεί νά έξηγήση, ή Έσθήρ καί ό Λορέντζος είχαν θυ·. 
σιάσει τή ζωή τους ό ένας στόν άλλον. Νά παντρευτούν, νά 
δημιουργήσουν ό καθένας τους μιά οικογένεια μήτε κάν τό χά
νε σκεφθεΐ. Πιστοί στήν άγονη καί παθητική τους συμβίωση, ή 
Έσθήρ είχε πιά γεράσει, κι ό Λορέντσος βρισκότανε πιά στά 
πρόθυρα. 'Η Έσθήρ δέν ήταν μόνον άδελφή : ήταν γιά τό Λο- 
ρέντζο μητέρα καί σύζυγος σχεδόν. Καί στούς δυό εϋρισκες 
κάτι τό κλειστό, τό οριστικό στό τέλος τών μοναχικών ήμερών 
τους, τούς περίμενε τό κενό, τό τίποτε- κάποτε ισχνή έλπίδα 
τούς κράταγε άκόμα.... ’Αντιγράφω έδώ μιά έπιστολή χρονο
λογημένη άπ τόν Ελληνοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1897. Ό Μαβίλης 
ήταν τότε έθελοντής στή Λεγεώνα τών Γαριβαδινών.

"Αρτα 4 ’Απριλίου 1897.

Έσθήρ μου,
Σέ χαιρετώ άκόμα μιά φορά προτού προχωρήσω έκεϊ άπ’ δπου 

δέ θά μοΰ ’ναι δυνατό νά σού γράψω : στά βουνά αότής τής γης καί στά 
δόλια χωριά πού βρίσκονται κοντά στά Τουρκικά σύνορα.

Συλλογίζομ’ εσένα καί τή μοναξιά σου καί μοΰ σφίγγεται ή καρ
διά. Ξέρω πώς άν μέ χάσης, τά χάνεις δλα καί κείνο άκόμη πού σοΰ
θύμιζε τήν καημένη μας μητέρα. "Ολα αύτά τά ξέρω καί κλαίω. Καί 
σπαράζεται ή καρδιά μου μέ τή σκέψη πώς σ’ δλη μου τή ζωή δέν
μπόρεσα νά σοΰ άνταποδώσω έστω τό παραμικρό άπ’ τό καλό πού μοΰ
’κάνες.

Ποιες ξέρει; ’ίσως μπορέσουμε πάλι νά ζήσουμε μαζί ευτυχείς σέ 
μιά πατρίδα ευτυχισμένη, τιμημένοι σέ μιά πατρίδα τιμημένη.

"Υστερα άπό ένιά χρόνια ό Λορέντζος Μαβίλης στέκον
ταν ζωντανός μπροστά μου, γιομάτος πίκρα. Είχε γυρίσει άπ 
τά βουνά τής ’Ηπείρου, άπ τά δόλια χωριά που. βρίσκονται 
κοντά στά τουρκικά σύνορα. ’Αλλά—«εύτυχισμένοι σέ μιά 
εύτυχισμένη πατρίδα, τιμημένοι σέ μιά πατρίδα τιμημένη»— 
τούτη ή έπιθυμία του δέν είχε πραγματοποιηθή.
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Τό άπόγιομα, έπειτα άπό ένα πτωχικό πρόγευμα (ποτέ δπωό 
τότε—μπρος σέ κείνο τό τραπέζι—δέν ένοιωσα τήν αγιότητα 
του ψωμιού) άνεβήκαμε μ’ αμάξι στό Άχίλλειον. 'Η Έσθήρ 
είχε δέσει κόμπο κάτω άπ’ τό πηγούνι τίς κορδέλλες τής σκου- 
φίτσας της· τά κεντητά της γάντια άφηναν γυμνά τά δάκτυ
λα. Ό Λορέντζος φορούσε ένα ψαθάκι κάπως μεγάλο γιά τό 
κεφάλι του. (Ό ’Απόλλων μέ ψαθάκι! Πράγμα άξιο γιά τό 
Si m pl i c i s simn s καί γιά Βαυαρούς γελοιογράφους). Έπισκε- 
φθήκαμε έκείνη τήν έπαυλη πού χε φιλοξενήσει τή μελαγχολία 
μιάς αύτοκράτειρας, κείνη τήν έπαυλη πού ό Kaiser ονειρεύτη
κε γιά προτιμότερο του καταφύγιο δταν θά γίνονταν ό Κύ
ριος τής Ευρώπης, κείνη τήν έπαυλη πού ή κυβέρνηση τοΰ κ. 
θεοτόκη δέν θέλησε νά μεταβάλη σέ 'Montecarlo τής ’Ανατολής.

Άπ τό οψος μιας ταράτσας δπου οί αιολικές άρπες ήχοΰ- 
σαν ύπόκωφα ό Λορέντζος μάς έδειξε τό Ποντικονήσι πλαγια
σμένο μέσ’ στή θάλασσα: τό νησί τοΰ ποντικού. «Τόποντικο- 
νήσι—εΐπεν ό Μαβίλης —ένέπνευσε στόν Boeclin τό Νησί τών 
πεθαμένων». ’Έτσι θά ’ναι. ’Αλλά κατόπι στις πολλές μου 
περιηγήσεις δώθε κείθε στήν Εύρώπη, έπείστηκα πώς οί τοπο
θεσίες πού ένέπνευσαν στόν Boeclin Τό Νησί τών πεθα
μένων εΐναι τόσες δσα τά κρεββάτια δπου κοιμήθηκε ό Να
πολέων ό Α'.

Φτάσαμε μπρος σιό άγαλμα τοΰ Heine. Δείχνοντάς μας 
τοΰτο τό μνημείο πού διαιωνίζει έναν ποιητή ό Μαβίλης εΐχε 
μάτια ζωηρότατα : 'Ένα λαμπερό χαμόγελο φώτιζε τό πρόσω
πό του.-Ήταν τοΰτο τό πρώτο καί τό στερνό χαρούμενο χαμό
γελό του ’κείνης τής ήμέρας.

Δίχως άλλες πιά λέξεις κατεβήκαμε μέσα πρός τό λιμάνι, 
καί φτάσαμε έκεΐ δταν έδυνε ό ήλιος. Σάν τέλειωσαν κι οί ά- 
ποχαιρετισμοί, ό Λορέντζος είπε :

«Εΐσθε εύτυχεΐς πού πάτε στήν Εύρώπη» καί γύρισε νά δή 
πρός τή δύση...

Τώρα τό «Romania» ξεγλυστροΰσε σιγά σιγά, κι έβλεπα νά 
μικραίνουν στήν προκυμαία τής Κέρκυρας, ’κείνους τούς δυό 
άνθρώπους πού μήτε μέλλον είχαν, μήτε έλπίδες : κείνη μέ τή 
σκουφίτσα της έτσι δεμένη, κείνον μέ τό πολύ φαρδύ ψαθάκι του. 
Τήν άλλη ήμέρα ξύπνησα πρώτη φορά στήν ’Ιταλία.

Οί χώρες πού άρχίζουν άπ τά ιταλικά παράλια τοΰ Ά- 
δριατικοΰ καί μακραίνουν ώς τίς άκτές τοΰ ’Ατλαντικού, ό 'Έλ
ληνας τίς όνομάζει δίχως καμμιά διάκριση Δύση ή Εύρώπη. 
Παρ’ δλες τίς γεωγραφικές πραγματικότητες, ό 'Έλληνας τίθε
ται έξω άπ αύτήν τήν ’Ήπειρο. Ή Δύση ή ή Εύρώπη τόν έλ- 
κύουν μέ περίεργο τρόπο. 'Ο 'Έλληνας πού έχει τά μέσα νά 
ταξειδέψη στήν Εύρώπη, είναι ό εύνοούμενος τών θεών. ’Ε
κεί ό πολιτισμός έχει τή μεγαλύτερη του λάμψη. Έκεΐ βρίσκον
ται οί τελειώτεροι μηχανισμοί, οί κορυφές τής έπιστήμης. Εύ- 
τυχής κείνος ό 'Έλληνας πού πάσχει άπό δυσπεψία καί μπορεί 
νά πάη στό Vichy. Εύτυχής ό 'Έλληνας πού έχει κάποιο πά
θημα καί μπορεί νά χειρουργηθή στή Βιέννη ή στό Βερολίνο. 
Στήν Εύρώπη βρίσκεις τίς πιό έκλεκτές άπολαύσεις, τίς πε
ριφημότερες ήδονές. Καί δμως ένας θεός ξέρει πόσο οί δια
σκεδάσεις τής νέας ’Αθήνας προσπερνάνε κείνες τοΰ Παρισιού 1 
’Αλλά δπως λέγει κι ή παροιμία: «κάνε τή φήμη σου καί κοι
μήσου».

Τό θαυμασμό πού ό "Ελληνας έχει γιά τήν «Εύρώπη», ή 
Εύρώπη δέν τοΰ τόν άνταποδίνει στά ίσια. Λιγώτερο άκόμη άν- 
ταποδίνει τήν εύσεβή άγάπη πού τρέφει ό "Ελληνας γιά τήν 
«ποίηση» τής Δύσης. "Οταν μεταξύ μας μιλάμε γιά νεοελληνι
κή ποίηση, τό μοναδικό δνομα πού θυμόμαστε εΐναι κείνο τοΰ 
Jean Moreas. Ή Εύρώπη γνωρίζει τό Moreas γιατί τοΰτος έζη- 
σε καί πέθανε στό Παρίσι, γιατί έδεσε τήν τύχη του στούς Παρ- 
νασιακούς, γιατί άρνήθηκε νά ονομάζεται Παπαδιαμαντόπου- 
λος, γιατί πήρε ένα εύηχο ψευδώνυμο πού μέ τή γαλλική του 
προφορά θυμίζει τήν πατρίδα του: τό Μωριά.

Κρίμα ! ή νεοελληνική ποίηση εΐναι άξια νά γίνη γνωστή, 
στήν πηγή καί στή γλώσσα της. Σέ μένα έλαχε νά γεννηθώ 
στήν Ελλάδα καί νά ζήσω κεΐ τά πρώτα μου χρόνια πού πε
ρισσότερο ζωντανές καί διαρκείς συλλέγουν τίς έντυπώσεις. 
Μπορώ λοιπόν νά πώ πώς ή ποίηση εΐναι φυσικό προτέρημα 
τοΰ σημερινοΰ 'Έλληνα δπως τών λαμπροτάτων προγόνων του. 
Έάν ώς τόσο ή φήμη τών νεοελλήνων ποιητών δέ φτάνει τή 
φήμη τοΰ Άνακρέοντα, τοΰτο λιγώτερο όφείλεται στήν π ο ι η·., 
τική ποιότητα παρά στις άστάθμητες ’κείνες αίτιες πού 
πολλές φορές κατορθώνουν νά πνίξουν καί τίς καλύτερες άκό
μη δυνατότητες. ’Αλλά έκτός άπ αύτή καθ’έαυτή, ή νεοελληνι
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κή λογοτεχνία ένδιαφέρει καί γιά τή φιλολογική της περιπέ
τεια. Στήν ’Ιταλία τό ζήτημα τής γλώσσας δέ λύθηκεν άκό- 
μη, μά μέ μιά σιωπηλή κοινή συμφωνία, κανείς δέ μιλάει γι 
αύτό. Στήν Ελλάδα τό ζήτημα τής γλώσσας εΐναι καί σήμερα 
άκόμη ένα ζωντανό καί φλογερό πρόβλημα πού γιά τή λύση 
του πολλές φορές χρειάζεται ή έπέμβαση τών Εύζώνων.

Εκείνος πού άναφέρει τή νεοελληνική γλώσσα μιλάει γιά 
κάτι πού ύπάρχει όλότελα ιδανικά κι δχι στήν πραγματικότητα. 
Οί 'Έλληνες δέν κατόρθωσαν άκόμη νά συμφωνήσουν στό ποιά 
πρέπει νά ’ναι ή γλώσσα τους. ’Έχουν μ,ά γλώσσα ιερατική, 
γραφειοκρατική πού έρχεται άπ εύθείας άπ τά βυζαντινά τών 
Εύαγγελίων, καί πού έχτός άπό μερικές μορφολογικές καί συν
τακτικές παραλλαγές, μιμείται τήν άρχαΐζουσα βυζαντινή τό
σο στήν άρθρωση, δσο καί στις ίδιες λέξεις. Εΐναι αύτή ή γλώσσα 
τής λειτουργίας, τών άξιωματούχων, καί τή λένε Καθαρεύ
ουσα. Ή καθαρεύουσα δέ φορεϊ μονάχα τήβεννο: εΐναι καί 
«κολλαρισμένη». 'Η γραφή της εΐναι γιομάτη άγκάθια. Δέν ξέ
ρω άν καί σήμερα τό συνηθίζουν, άλλά πρό είκοσι έτών στό 
κοινοβούλιο τών ’Αθηνών ύπήρχαν γραμματικοί άντί γραμ
ματείς πού ώφειλαν νά διορθώνουν τήν πρόζα τών πατέρων τοΰ 
’Έθνους. "Οποιος ήξερε νά γράφη δίχως όρθογραφικά λάθη, τόν 
έδειχναν στούς δρόμους μέ τό δάκτυλο. Οί άναρίθμητες δυσ
κολίες τοΰ τονισμού, ύποχρέωναν μερικούς μερικούς νά τις λύ
νουν έτσι: μάζευαν σέ μιά γωνιά πάνω στή σελίδα τους, δλους 
τούς τόνους καί τά πνεύματα κι άφηναν στόν άναγνώστη νά 
διαλέξη καί νά μοιράση δσα άπό δαΰτα τοΰ χρησίμευαν.

Κοντά σ’ αύτήν τή δασώδη γλώσσα, πού περισσότερο άπό 
ένα μέσο γνώσης καταντάει έμπόδιο, άναπτύχθηκε μέ τό αύ- 
θόρμητο τών άγριων χόρτων ή δημοτική γλώσσα ή «Μαλλια
ρή».... Νέα καί δίχως προκαταλήψεις, δέχτηκε καί φιλοξένησε 
δλους τούς νεολογισμούς, δλους τούς βαρβαρισμούς, πού ή «κα
θαρή» άπαρνιόντανε θεωρώντας τους άνάξιους της. Φάνηκε κα
λοπροαίρετη σέ μερικές σλαυικές καί τούρκικες λέξεις. Περι- 
ποιήθηκε ειδικά άλλες ιταλικές, βενετσιάνικες καί γενοβέζικες. 
’Έκανε άνω-κάτω τή μορφολογία τής αύστηρής μητέρας της. 
’Έσπασε τό σκελετό τών πτώσεων. Ξεθρόνιασε τις κλίσεις 
άπ τήν παλιά τους άρχοντιά. ’Άφησε ήσυχα τά ούσιαστικά 
άπ τήν όνομασακή ώς τήν αιτιατική. Κάλεσε τις προθέσεις γιά 

νά ταξινομήσουν τό παιγνίδι τών φράσεων. 'Ώρισε μεταξύ της 
καί τής μητρικής της γλώσσας κείνον τόν τελειωτικό χωρισμό 
πού σύμφωνα μέ τή γνώμη τοΰ Spengler άποτελεϊ στή φιλολο
γία τή διαφορά πού ύπάρχει μεταξύ τής άρχαίας «ψυχής» καί 
τής «ψυχής τοΰ Φάουστ».

(έχει συνέχεια)
Μετάφραση Άλκ. Γιαν.

(Άπ τό Περιοδικό PAN—τεΰχος 
Φεβρουάριου 1935 — Milano)

ΕΞΑΨΗ

Τούτη τή νύχτα μίλησα γιά σένα 
είπα στόν πόνο μου γιά σένα... 
’Έξω λυσσομανοΰσε 
στόν ούρανό στή γη ή βροχή. 
"Ησουν στά ταραγμένα χέρια, στήν ψυχή 
στά μάτια μου τά έκπληκτα. Κι άκόμη 
σ’ ένοιωθα γύρω μου μικρή 
μικρή σαν πληγωμένο νά ’σουνα πουλί. 
Τό χάδι σου ένοιωθα- τό χάδι τών ματιών σου- 
στό πρόσωπό μου χάνονταν τό πρόσωπό σου. 
Κι δμως δέν ήσουν πιά έδώ.
Σάν τή στιγμή πού φεύγει 
σάν τή στιγμή πού μόλις τώρα φεύγει 
είχες χαθή μακρυά.
"Ησουν σά μιά στερνή τοΰ ήλιου άχτϊδα 
πού σπαρταράει ο*  άϋλες κορφές.

Καί μίλησα στόν πόνο μου γιά σένα 
δίχως κάν δάκρυα καί δίχως λύπη. 
Στήν άκρη σ’, έβλεπα τοΰ κόσμου 
στό βάθος τής ψυχής μου. 
"Ησουν κείθε άπ τ’ άστέρια, 
ήσουν σιμά—σιμά μου, 
παλμός, πνοή, ζωή πού μέ κινεί. 
Μά πιό δμορφη καί πιότερο άγνή 
σ’ αίσθάνθηκα, Βαλκύρια φλογισμένη 
σάν κάθε τί_πού πόθησα δίκιά μου 
αιώνια χίμαιρα, κι ώς τόσο άληθινή.

82 83



’Έτσι μικρή μου
— εύθραυστο πλάσμα ερωτικό — 
μονάχος μίλησα στόν πόνο μου γιά σένα. 
Μά καθώς άγγιξα
μά καθώς άγγιξα δίχως νά θέλω τ’ άσπρα μου μαλλιά 
— πόσα καί πόσα άλήθεια 
στό σβύσιμο μιας ώρας ! —
μέ φρίκη πνίγηκε βαθιά ή φωνή μου. 
Κι όμως άς ήτανε. μικρή μου, άκόμα 
τά χείλια σου άπαλά νά ψιθυρίζουν 
κι έρωτικά.
Τά χείλια σου στά χείλια μου καθώς 
πληγωμένο πουλί 
στά δυνατά μου χέρια θά ’χες καταφύγιο. 
Κι άς σ’ Εχανα καί πάλι ξαφνικά 
κι άς σ’ ευρισκα μέ διψασμένο βλέμμα 
κοντά μου δακρυσμένη
—τό δάκρυ σου τραγούδι 
γέλοιο τό δάκρυ σου κι άνθος 
πού πρόβαλε καί ξέσπασε καί ξάνοιξε — 
κι άς σ’ Εβλεπα κοντά μου 
πλάσμα πού ’σαι θνητό 
μέ τ’ άνατρίχιασμα
τοΰ στήθους σου καί τό σπασμό τής σάρκας 
ψηλαφητά στά'δάχτυλα πού ψάχνουν ν’ άπαντάη 
κι άς Ενοιωθα μαζί
τή συντριβή -τής άγωνίας άπέραντη, 
τής άγωνίας πού πλάθει 
σάν τό θεό.
Νά ’σουν ώχρή στά χέρια μου, 
άνθρώπινο χαμένο πλάσμα, 
εύθραυστο κι όδυνηρό πλάσμα Ερωτικό...

Μετάφραση Μ. Η. Λ. ZAZZARETTA

Σημειώματα γιά τήν Ιταλική Λογοτεχνία

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Συνεχίζοντας τή γρήγορη ανασκόπηση μας συγγραφέων καί 
έργων τοΰ ιταλικού μεταπολεμικού θεάτρου θά άναφέρουμε τό 
Massimo Bontempelli πού ’ναι σήμερα ’Ακαδημαϊκός. Ό Bon
tempelli είναι συγγραφέας ζωηρός καί πρωτότυπος, άν καί δέν 
ενδιαφέρει πάντα, μήτε έχει πάντα βάθος.

Τόν χαρακτηρίζουνε εξαιρετικά—δίχως σχεδόν καμμιάν έ- 
ξαίρεση—ή διαύγεια καί ή σαφήνεια.

Παραμερίζοντας τό πρώτο του δραματικό έργο («'Η μικρή») 
ποΰ κλείνει ώς τόσο μιά δίκιά του φυσιογνωμία, έχουμε τά: 
«Φρούρηση τής Σελήνης», «Βάτος στά βορειοδυτικά», «'Η άγνή 
Minnie». Είναι δλα αύτά έργα πολύ γνωστά — πρό πάντων τό 
πρώτο —δπου οί θέσεις τών πραγμάτων, είναι βαλμένες, σχε
διασμένες σάν σ’ ένα παιγνίδι, δίχως νά βγαίνη άπ αύτές ώρι- 
σμένη έννοια, κενές σχεδόν άπ άνθρώπινο καί έκφραστικό πε
ριεχόμενο. ’Ίσως κείνο πού κυρίως έλκύει στήν τέχνη τοΰ Βοη- 
tempelli νά ’ναι άκριβώς τούτη ή άνιδιοτελής καί μαγεμένη, 
γραμμική καί συνθετική ψυχρότητά του. Ή μεγαλείτερη του έ- 
πιτυχία, είναι «'Η θεά μας» δπου μιά γυναίκα άλλάζει ψυχή 
άλλάζοντας φόρεμα- δταν είναι γυμνή είναι μιά άψυχη κού
κλα- βάζοντας ή άλλάζοντας φορεσιά γίνεται μέ τή σειρά έρω- 
τική, σκληρή, επίβουλη, πρόσωπο δοσμένο στ’ δνειρο, αισθησι
ακή, γενναιόδωρη. ' *

Τό. έργο άρεσε έξ αιτίας τής έλαψρής έξεζητημένης σατυ
ρικής καί κωμικής γραμμής του, παρ’ δτι, δπως είπαμε, οί σκο
ποί τοΰ Bontempelli μόλις διαφαίνονται καί τελειώνουν μάλλον 
σ’ ένα έξαίρετο θεληματικό παιγνίδισμα.

Τοΰ Orio Vergani πού ’ναι σήμερα λαμπρός δημοσιογρά
φος καί βαθύς μυθιστοριογράφος, τό μονόπρακτο «'Ένας δει
λός» πού γεννήθηκε άπό μιά εύτράπελη φαντασία πήρε τό
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βάφτισμά του στή σκηνή τών «’Ανεξαρτήτων», ένα θεατράκι 
τής πρωτοπορίας τής Ρώμης, πού ’χε μιά όχι εύκαταφρόνητη 
θέση στή μεταπολεμική θεατρική κίνηση. ’Έχουμε—κατόπι— 
τοΰ ’ίδιου, ένα έργο σέ τρεις πράξεις «Ό δρόμος πάνω στά νε
ρά» πλούσιο σέ λεπτομέρειες, έσωτερικά καί άνθρώπινα στοι
χεία πού άποτελοΰν άκριβώς δ,τι καλύτερο υπάρχει στό Ver- 
gani. Σχετικά μέ τό θέατρο τών «’Ανεξαρτήτων» θά σημειώ
σουμε καί τούς Pietro Solari, Antonio Aniante, Marcello Galliani.

Ή πιό γνωστή—μέ ιδιαίτερη συμπάθεια—κωμωδία του Ce
sare Vico Ludovici εΐναι «'Η γυναίκα κανενός» πού έχει τέτοια 
λεπτή τεχνική, ώστε νά θυμίζη τό ΡώσσοΤσεκώφ. ’Άλλα έργα 
τοΰ ίδιου εΐναι «Ό ήλίθιος» (τίτλος καί θέμα τοΰ Dostojewski) 
«Ή καλή είδηση», «Μέ μισόκλειστα μάτια», «Τά παραμύθια 
τοΰ καλοΰ καιροΰ», «Ή ρόδα».

’Έχουμε άκόμη τό Stefano Landi (ψευδώνυμο τοΰ γιοΰ τοΰ 
Luigi Pirandello) μέ «Τά παιδιά» καί «Τό σπίτι μέ τά δυό πα
τώματα». Τό Raffaele Calzini («ή Πίστη» «ό ιστός τής Πηνελό
πης») πού εΐναι συγγραφέας έξαιρετικά λογοτεχνικός καί σύγ
χρονος. Τό Leo Ferrero πού έδωσε τό λεπτό καί μέ πολλές ύ- 
ποσχέσεις έργο «Εξοχές δίχως Παναγία»· Τόν Gherardo Gbe- 
rardi («ή Εστία», «’Ίλιγγος», «Δόν Κιχώτης», «ό Γρύψ», «Κινέ
ζικες σκιές»). Τόν Alessandro De Stefani (« ό τσαγγάρης τής 
Μεσσήνης», «Οί τρελλοί πάνω στό βουνό»).

Ό Gino Rocca γόνιμος συγγραφέας δχι μόνο γιά τό θέα
τρο, δίνει στις κωμωδίες του ζωηρότητα κ’ έχει πάντοτε ειλι
κρινείς προθέσεις: άπ τά σχεδιάσματα σέ διάλεκτο ώς τις με
γαλύτερες συνθέσεις. Ό Rocca άπέδειξε πώς έχει βάσεις γε
ρές καί καθαρές έστω κι άν κάποτε τά έργα του παρουσιά
ζουν θέματα ξένα έντελώς στις δυνατότητες καί στήν Ιδιοσυγ
κρασία του. θά σημειώσουμε τό «Ή τρίτη άγάπη» καί τό« Ό 
κόσμος δίχως καβούρια» πού ’ναι δύο έργα όλότελα διαφορε
τικά τό ’να άπ τ’ άλλο, μά ίσως τά καλύτερό του καί τά πιό 
πετυχημένα πάνω στή σκηνή.

'Ο Tommaso Gallarati Scotti εΐναι γνωστός στό θεατρικό κό
σμο άπ άφορμή ένός εύγενικοΰ του έργου πού ή μεγάλη Duse 
άνέβασε στις σκηνές τής ’Ιταλίας, παρ’ δλες τις έπιφυλάξεις 
τής κριτικής καί τοΰ κοινοΰ. Τό «’Έτσι νά ’ναι» άποτελεΐ ένα 
δείγμα τοΰ άνώτερου καλλιτεχνικοΰ πνεύματος τοΰ Gallarati

Scotti.
Στό ιταλικό θέατρο έχουμε έπίσης συχνότατα τήν περί

πτωση τής θρησκευτικής έρμηνείας διαφόρων ιστορικών περι
στατικών.

’Έτσι ύπάρχει ό Rino Alessi μέ τό «Ή δίψα τοΰ θεοΰ»- ό 
Antonio Borgese μέ τά «Ό ’Αρχιδούκας» καί «Ό Λάζαρος», 
καί ό Guido Manacorda μέ τό «"Αγιος Παΰλος» πού άκόμη δέ 
δόθηκε στό θέατρο. "Ομοια μ’ αύτούς ό Federico Valeri Ratti, 
μέ σκεπτιστική φαντασία ξαναζωντάνεψε μεγάλα γεγονότα καί 
πρόσωπα ιστορικά καί βιβλικά κ’ έπέβαλε τ’ δνομά του μέ τό 
«Τετράγωνο αύλάκι» καί τόν «Γιούδα» πού ’ναι ίσως τό καλύ
τερό του έργο.

Μας μένει τώρα νά γράψουμε γιά τό θέατρο σέ διάλεκτο, 
έχουμε δμως τήν έντύπωση πώς δέν μπορεί τό θέμα αύτό νά ’χη 
μεγάλο ένδιαφέρον γιά τούς άναγνώστες μας, πρό πάντων μέ 
μιά άνασκόπηση γρήγορη συγγραφέων καί έργων, πού γενικά 
έχουν έθνική μάλλον σημασία. ’Αρκεί νά σημειωθή δτι τό θέα
τρο σέ διάλεκτο, κινούμενο ειδικά άπ ένα κύκλο συγγραφέων 
πού άναπαριστάνουν ζωντανά γεγονότα καί πρόσωπα ένός ώ- 
ρισμένου τόπου καί περιβάλλοντος, καί έρμηνευόμενο άπό καλ
λιτέχνες πού ξέρουν νά δίνουν στό παίξιμό τους λαϊκό χρω
ματισμό, βρίσκεται γιά πολλούς καί διάφορους λόγους πού δέν 
εΐναι άνάγκη νά σημειωθούν έδώ, σέ παρακμή. 'Ως τόσο μιά 
πού ύπάρχει μιά παράδοση και σ’ αύτό, παράδοση ένδοξη, τό 
θέατρο σέ διάλεκτο, έχοντας οπωσδήποτε ρόλο δχι μόνον καλ
λιτεχνικό άλλά καί κοινωνικό, θά άναζήση κάποτε, γιά νά έκ- 
φράση μιά πραγματικότητα πού’ναι μέσα σέ καθαρά δρια, μιά 
πραγματικότητα έθνική.
Μετάφραση Μ. Η. PIETRO ΒΟΤΤΙΝΙ
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μένη Ιστορία, τήν οποία τίποτε δέν άνανεώνέι.
Τό μυθιστόρημα του κ. ,”Αργη έχει τό κοινό του. θά διαβαστή ευ

χάριστα, διότι εΐναι απλό καί εύκολο.
Π. ΣΠΑΝΔ.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Α. ΑΡΓΗ «Στή ζωή, στήν αγάπη», μυθιστόρημα. ’Αθήνα, 1934.

Στήν ταράτσα ένός άθηναϊκου κέντρου συχνάζει μιά παρέα άπό 
τέσσερες ρομαντικούς και φρόνιμους περίπου νέους. ’Ένα βράδυ, όπου τό 
σεληνόφωτα κ.τ.λ., τή μονότονη ώρα τους διακόπτει μιά λευκή οπτασία. 
Είναι ή ’Αλίκη, τό άγοροκόριτσο, ή έρωμένη του Καλόπουλου.... ‘Όταν 
ή ’Αλίκη έφυγε άπό κοντά τους, κάτι έχει χαλάσει άπό τήν άρμονία τής 
μικρής ζωής τους : ό καθένας τους έρωτεύεται, χωρίς νά τό καταλάβη 
τήν άγνωστη κόρη.

Ή ’Αλίκη σάν σύμβολο τής άσυνάρτητης νέας έποχής εΐναι ρομαν
τική, ήδονίστρια, συντηρητική, χυδαία, άγαπησιάρα· χορεύει πολύ, πίνει 
πολύ. ‘Ένα βράδυ, μεθυσμένη, παραδίνεται στόν Καλόπουλο πού δέν τήν 
άγαπά. Αύτή δμως δέ ζητάει τή λαγνεία, άλλά τήν άγάπη. Γι'αύτό ρή- 
χνεται του Χρηστίδη, πού ήταν ό πιό νέος τής παρέας τών τεσσάρων. Καί 
ό Χρηστίδής δέν άργεΐ νά γίνη τό ένεργούμενο τής ’Αλίκης. Ή τελευ
ταία μένει έγκυα μαζί του, άφου γιά νά σώση τά κοινωνικά προσχήματα 
είχε παντρευτή τόν Καλόπουλο. Τέλος εγκαταλείπει τή συζυγική στέγη 
καί καταφεύγει στό σπίτι του Χρηστίδη, δπου τήν οδηγεί ή ρομαντική 
άντίληψη τής άγάπης...

Ή ’Αλίκη θέλει νά εΐναι τό σύμβολο τής νέας έποχής : εΐναι μον
τέρνα κόρη καί γυναίκα : τίποτα δέν έχει μέσα της άλλο άπό ορμές, τί
ποτα άλλο δέ ζή παρά τό βιολογικό έαυτό της. ’Αδιαφορεί τελείως γιά 
τή θέση της μέσα στήν κοινωνία καί δέ γνωρίζει παρά δ,τι τής λέει τό 
φυσικό της. Τό έγώ της εΐναι τό κέντρο του κόσμου. Ό κόσμος δέν ύπάρ- 
χει παρά γιά νά βρή τή ζωή της μέσα του. Εγωκεντρική καθώς εΐναι, 
πραγματοποιεί μέ τόν κατώτερο βιολογικό εύδαιμοχισμό της τό ρομαντι
σμό, ένώ κυρίως ό ρομαντικός έγωκεντρισμός, σέ άλλους συγγραφείς 
περισσότερο διανοητικούς, έκδηλώνεται όχι στή βιολογική περιοχή, άλλά 
σάν νοσταλγία, άπαισιοδοξία, όνειροπόλημα.

Ό Καλόπουλος. Δέν ξαίρει ούτε ό ίδιος τί είναι. Εΐναι μάλλον έ
νας όγκώδης πιγκουΐνος, πού χωρίς άντίσταση άφήνει νά πιαστή άπ’ δ
που τόν πιάσης. ’Άνθρωπος χωρίς προσωπικότητα.

‘Η παρέα τών τεσσάρων κοντεύει νά μάς γίνη συμπαθητική καθώς 
άντιγράφει κάπως τή ζωή της άπό τις «Σκηνές τής μποέμικης ζωής» τοΰ 
Murger. Τό έπεισόδιο τών τεσσάρων διατέμνει εύχάριστα τό τρίγωνο ’Α
λίκη—Κολόπουλος—Χριστίδης, ή όποια δέν κλεΐ παρά μιά πολύ έξηντλη-

ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΡΑΤΗ «Αύτοτιμωρούμενος» (Ό Κάρολος Μπωνιελαιρ ώς τά 
τριάντα) Πρόλογος Κ. Θ. Δημαρά.

Ό «Αύτοτιμωρούμενος» εΐναι περισσότερο άπό μιά άνασύνθεση τής 
ζωής του Καρ. Μπωντλαίρ, ώς τήν ήλικία «που γνωστός πιά μπορούσε 
όπουδήποτε νά δώσει τά χειρόγραφά του». Εΐναι μιά άποκάλυψη—γιά τόν 
τόπο μας τούλάχιστο--κατά τούτο πιό άξια νά έκτιμηθεϊ, γιατί χωρίς νά 
άπομακρύνεται, δσο ξέρουμε, άπό τήν Ιστορική άκρίβεια ό συγγραφέας 
του προχωρεί δημιουργικά στήν άνάπλαση τής ζωής του γάλλου ποιητή- 
Δέν άπασχολεΐ τόν κ. Μπεράτη ή φροντίδα, μελετώντας τή ζωή του 
Μπωντλαίρ, νά προσκομίσει καινούργια κι’ άγνωστα στοιχεία—άν μπο
ρούν νά ύπάρχουν άκόμα, ϋστερ’ άπό δσα έχουν γραφεί ώς τώρα—μά 
θέλει ν’ άφομοιώσει τήν άντικειμενική τους ύπόσταση μέ τή νοοτροπία 
μας, μέ τή δική μας ψυχοσύνθεση, σέ σημείο πού, μέ λίγη φαντασία νά 
λέμε πώς έτσι θά έβλεπε κ’ έτσι—άν έπιχειρουσε—θά έγραφε γιά ένα μέ 
ρος τής ζωής του—ίσως τό λιγώτερο ένδιαφέρον—άν ό Κάρολος Μπων
τλαίρ ήταν ρωμιός! Οί σελίδες αύτου του βιβλίου έντυπώνονται στόν ά- 
ναγνώστη μέ τήν πνευματικότητά τους—συχνά συναντούμε στοχασμούς 
ώριμους, άξιόλογους κ’ έπιγραμματικούς —μέ τήν επιλογή κ’ έκμετάλλευ- 
ση τών ψυχολογικών εύρημάτων, μέ τήν ψυχογραφική τους άναλυτικότη· 
τα, μέ τήν προβολή δηλ. εσωτερικών στιγμών καί καταστάσεων.

Τήν άνατομία τών εξωτερικών γεγονότων τής ιδιωτικής ζωής τοΰ 
Μπωντλαίρ, πού οί κριτικοί καί οί βιογράφοι του θέλησαν άπό διακριτι
κότητα καί σεβασμό νά συγκαλύψουν ή άπέφυγαν νά τήν κάνουν έμφαν- 
τικά γνωστή στήν κάθε της λεπτομέρεια, ό κ. Μπεράτης τήν παρουσιάζει 
μ’ ένα τολμηρό ρεαλισμό, μέ μιάν ώμότητά κάποτε στή διαγραφή της.

‘Η ζωντανή εικόνα, οφείλεται βέβαια άπόλυτα στήν πεζογραψική του 
δύναμη. Καταντά δμως ύπερβολική ή έκμετάλλευση καί ή έπιμονή σέ ώ- 
ρισμένες λεπτομέρειες. Μέ τή σταθερότητα στις ’ίδιες του προθέσεις ό κ' 
Μπεράτης παρουσιάζει τόν ποιητή στή «μυθοποιημένη» άτμόσφαιρά του 
άπό τή μικρή ήλικία, ώς τά τριάντα του χρόνια. Καί στήν άνέλιξη τής 
ζωής του προβάλλουν πρόσωπα τών όποιων ή διαγραφή ύπογραμμίζεται 
μέ Ιδιαίτερη προσοχή καί μελέτη· πρόσωπα σάν τόνπατρυιό του τό στρα
τηγό Όπίκ, τή μιγάδα ’Ιωάννα Duval, τή Μαρία, ή Μαργαρίτα—γιά νά 
περιοριστούμε στά κυριώτερα. Πιό πολύ κυριαρχεί στις σελίδες του βι
βλίου του ή I. Duval, δπως, γιά ένα μεγάλο διάστημα, κυριάρχησε καί 
στή ζωή του. ’Ακολούθησαν βέβαια κι άλλες γυναίκες, υστερ’ άπό τό τρα
γικό τέλος τής Duval. Ό Μπωντλαίρ έπιτηδεύθηκε τήν κατάκτησή τους, 
άπό τή στιγμή πού έκανε στά 1846-1847—δπως γράφει ό ίδιος σ’ ένα 
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γράμμα του—τήν πνευματική γνωριμία μέ τόν ’Έντγαρ Πόου, μεταφρά*  
ζοντας τό έργο του «Σ’ έναν άνθρωπο—λέει γιά τόν Μπωντλαίρ ό Καμίλ 
Μωκλαίρ—νευρικό, εύαίσθητο, πρόθυμο νά μεγαλοποιεί καί τά ελάχιστα 
συμβάντα τής ζωής του, βρίσκοντας σ’ αύτά ένα όλότελα εξαιρετικό χα
ρακτήρα συμπτώσεως μέ τήν τάση του ν’ αύτοτιμωρεΐται, ό θαυμασμός 
υστερ’ άπό μιά τέτοια συνάντηση ήταν φυσικό νά προκαλέσει μιά μίμηση. 
’Ανακαλύπτοντας τόν ’Έντ. Πόου, θαυμάζοντάς τον, φαντάστηκε πώς ό 
άνθρωπος μέ τόν όποιον είχε τόσο λεπτές, σχεδόν άδελφικές ομοιότητες, 
ήταν τό ύπόδειγμα, ό προάγγελος τής μοίρας του. Κ’ επιτηδεύτηκε άνα- 
λογίες γιά νά μήν έλθει σέ άντίφαση μέ τήν ύποθετική αύτή σκέψη πού 
ό ρωμαντικός του χαρακτήρας, του έπιφύλαξε τόσο οδυνηρές γοητείες».

’Ανεξήγητο εΐναι γιατί ό κ. Μπεράτης—δπως όλοι όσοι έγραψαν 
«μυθοποιημένη ζωή* —αδιάφορο άν σκοπός του ήταν νά δώσει μιάν ιδιό
τυπη μορφή στήν έργασία του αύτή πού μπορεί νά πλησιάζει, χωρίς δ
μως καί νά εΐναι «μυθοποιημένη ζωή»—άνεξήγητο εΐναι γιατί δέ θέλησε 
νά όλοκληρώσει τίς προθέσεις του, προχωρώντας καί στις δραματικές λε
πτομέρειες τής ζωής του Μπωντλαίρ καί πέρ’ άπό τήν ήλικία τών τριάν
τα χρόνων του. ’Έχει γι’ αύτό δλες τίς ικανότητες. Εΐναι επίσης άνεξήγη
το γιατί ό κ. Μπεράτης δέ φρόντισε νά έπιμεληθεΐ τή γλώσσα πού μετα
χειρίζεται. Εΐναι μιά γλώσσα άστατη στό λεκτικό καί στό αισθητικό της 
μέρος.

Γ. Δ.

ΜΑΝΩΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ : «Τοπία δίχως ουρανό», ποιήματα.

’Έχει γίνει άπό καιρό ή διαπίστωση, πώς οι νέοι μας ποιητές χει
ρίζονται μέ άρκετή εύχέρεια καί ζηλευτή άνεση τό στίχο, σέ σημείο που 
ή εξωτερική μορφή του ποιήματος νά καλύπτει, πολλές φορές, βασικές 
άδυναμίες τών ποιητών μας, άδυναμίες, πού εΐναι ή συνέπεια τής άγνοιας 
τής πραγματικής ποιήσεως, τής μιας καί αιώνιας ποιήσεως, άπό τήν ού- 
σία τής όποιας άδυνατούν νά πραγματοποιήσουν μορφές άληθινής τέχνης.

Ή νεώτερη ποίηση, πού τή χαρακτηρίζει ένας βαθιά ελεγειακός τό
νος, έχει ξεφύγει άπό τίς πηγές τής άληθινής ποιήσεως καί δλη της ή 
προσπάθεια καταναλίσκεται στή δημιουργία έντυπώσεων, μέ έκζητημένα 
βερμπαλιστικά σχήματα. Επιζητεί τό ξάφνισμα μέ εκφραστικές άκροβα- 
σίες, άδειες άπό κάθε νόημα, άδειες άπό ποιητική ούσία, μέ άπλά σχη
ματικά παιχνίδια, χωρίς κανένα βάθος, χωρίς καμμιά θέρμη άπό τήν πνοή 
τής άληθινής δημιουργίας. Καί τό μόνο πράγμα ίσως, πού τής προσδί- 
νει τήν άτμόσφαιρα κάποιας ποιητικότη^ος, εΐναι ό ελεγειακός της χα
ρακτήρας, πού άποτελεΐ κι’ αύτός ένα όργανο άπάτης στή διάθεση τών 
νέων ποιητών μας.

Που τάχα νά οφείλεται τό θλιβερό αύτό φαινόμενο, πού δείχνει 
τήν κατάντια καί τό παραστράτημα τής νεοελληνικής ποιήσεως ; Τάχα 
στό έπιπόλαιο άντίκρυσμα τών φαινομένων τής ζωής; Στήν έλλειψη φι· 

λοσοφικής ένατενίσεως τών πραγμάτων ; Στήν άπογύμνωσή μας άπό κάθε 
ίχνος θρησκευτικότητας ; Πιστεύω πώς δλα αύτά άποτελουν σπουδαίους 
παράγοντες γιά τή δημιουργία άληθινής ποιήσεως, ή επίτευξή της δμως 
προϋποθέτει τήν ύπαρξη ισχυρής προσωπικότητας, πού θά δώσει τό δικό 
της τόνο καί τόν ιδιαίτερό της χαρακτήρα στά πλασματικά της έργα.

Μάς λείπουν, λοιπόν, άπό τήν Ελλάδα οι προσωπικοί ποιητές. Δια
βάζοντας κανείς τούς ποιητές τής τελευταίας γενεάς, έχει τήν έντύπω- 
ση πώς διαβάζει άποσπασματικά ένα καί τόν αύτό ποιητή, πού θέτει τά 
έκφραστικά του μέσα στήν ύπηρεσία κάθε φορά καί ένός νέου συρμού. 
Τά τελευταία χρόνια επικρατεί ό «καρυωτακικός» συρμός. Ό μακαρίτης 
Καρυωτάκης, χωρίς νά ήταν πλασμένος άπό τήν πάστα τών μεγάλων 
ποιητών, καθώς θελήσανε νά τόν εμφανίσουν οί νεώτεροι κριτικοί—τί σύμ
πτωση, άλήθεια, νά εΐναι δλοι προσωπικοί φίλοι του άτυχου ποιητή 1—, 
εΐχε δώσει μιάν άληθινά προσωπική νότα, έναέντελώς ιδιότυπο χαρακτή
ρα στήν ποίησή του, πού βρήκε άμέσως πρόθυμους μιμητές δλους εκεί
νους τούς νέους ποιητές, πού κυνηγούσαν μέ κάθε τρόπο τήν πρωτοτυ
πία καί άγωνιουσαν μέ διάφορα έκφραστικά τεχνάσματα νά ξαφνίσουν 
τόν άνυποψίαστο άναγνώστη. ‘Η μανιέρα δμως τού Καρυωτάκη, στά χέ
ρια άδύναμων καί άδέξιων ποιητών, ήταν όργανο πολύ επικίνδυνο γι’ αύ- 
τούς τούς ίδιους ποιητές πού τό χρησιμοποιούσαν, γιατί, χωρίς κάν νά 
τό ύποψιασθούν, άποκάλυπτε δλη τή γύμνια τους άπό κάθε προσωπική 
ικανότητα γιά τή δημιουργία ποιήσεως. Κ’ έτσι ό «καρυωτακισμός» έκαμε 
νά φυτρώσει ένα έντελώς καινούργιο φρούτο : τήν ποίηση τής πεζολογίας!

Ό κ. Μανώλης ’Αλεξίου εΐναι κι’ αύτός άπό τούς ποιητές τής νε- 
ώτερης γενεάς. Ό νεώτερος ίσως. Καί γι*  αύτό άξίζει κανείς νά προσέ
ξει τήν πρώτη του ποιητική συλλογή, μέ τό συμβολικό τίτλο «Τοπία δί
χως ούρανό».

Βέβαια, δλες οι παραπάνω σκέψεις μοΰ γεννήθηκαν διαβάζοντας 
τή συλλογή του τούτη. 'Όμως τά έλαττώματά της, έλαττώματα όχι άπό 
βασικές άδυναμίες, καθώς έγώ τούλάχιστο στοχάζουμαι, άλλά έλαττώ
ματα άπό έλλειψη φιλοσοφικής πείρας τής ζωής, ή όποια άποτελεΐ τήν 
άναγκαία προϋπόθεση γιά τήν κατάδυση τού ποιητή ώς τά σκοτεινά βά
θη τής ποιητικής ούσίας, ίσοφαρίζονται άπό δυό μεγάλα προτερήματα, 
πού τιμούν έξαιρετικά τό νέο ποιητή : τήν ειλικρίνεια τής έκφράσεως, ή 
όποια συγκινεΐ κάποτε βαθιά τόν άναγνώστη, καί τήν εύγένεια τοΰ στο
χασμού, μέ τήν όποια δέ μάς έχουν συνηθίσει τόσο πολύ οί νεώτεροι ποι
ητές. Εΐναι άνάγκη τάχα νά ζητήσει κανείς περισσότερα άπό ένα πρωτο
φανέρωτο ποιητή; ’Άν σ’αύτά προστεθούν καί ή εύχέρεια τής έκφράσεως, 
ή μουσικότης καί ή έπιμελημένη κατασκευή τού στίχου, καί πρό πάν
των, ό σεβασμός τού ποιητή πρός ιήν τέχνη του, έχει κανείς δλα τά δε
δομένα, τά όποια πείθουν, κατά τρόπον άναμφισβήτητο, ότι ό κ. Μανώ
λης ’Αλεξίου πολύ γρήγορα θά πολιτογραφηθή στή χώρα τής άληθινής 
τέχνης. Σήμερα, μέ τό πρώτο του βιβλίο, έφάπτεται μόνο στήν περιοχή της.

Γ. θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
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Γ. Κ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ >0ί τρεις λόγοι τής αγάπης». Ποίημα.
’Ένας άκόμα ποιητής στα Μακεδονικά Γράμματα. Εμφανίζεται τώ

ρα, γιά πρώτη φορά. Ό κ. Ζωγραφάκης έχει γράψει κι’ άλλα ποιήματα. 
’Αλλά μπροστά σέ τούτη του τήν έκδήλωση εΐναι σά νά μήν τά ’χε γρά
ψει, γιατί ούτε κάν προαναγγέλλουν τή σημερινή του έμφάνιση.

Στήν τριλογία αύτή επιχειρεί νά στήση ένα οικοδόμημα, ένα τρί- 
πτυχο στήν Άγάπη. Ό ίδιος στό προλογικό του σημείωμα, πού ώς ύφος 
έχει πολύ τό Παλαμικό, κάνει μιά σύντομη άνάλυση : Ή ’Αγάπη σέ τρεις 
βαθμίδες: Πόθος, Κόρος, Εξύψωση. Πάνω σ’ αύτό τό περιεχόμενο έκ- 
φράζεται μέ άληθινή έμπνευση καί δύναμη, πού άπλώνεται σέ πλατειές 
σάν έπικολυρικές συνθέσεις, κι’ άποκρυσταλλώνεται σέ μιά εικονική καί 
μουσική μαζί παράσταση. Τό τελευταίο τούτο έγγίζει πολλές φορές τά 
όρια τής πρωτοτυπίας σέ πλαστικά εύρήματα λεπτά :

— Καί του κυμάτου τήν κορφή μόλις έγγίζει 
τρέμοντας μή σκορπίση τόν άφρό της. —

— Σπαθίσματα ματιών καί τών χεριών μας 
άυλα χάδια.... κ. τ. λ. —

’Αλλά περισσότερο άπ’ όλα δείχνεται σμιλευτής του στίχου. Ό πο’ 
λυμεταχειρισμένος ένδεκασύλλαβος παίρνει στά χέρια του μιάν εύλυγισία 
έξαιρετική. Τό δλο ποίημα θά μπορούσε νά’ταν πυκνότερο. Δέν του προ
σθέτουν τίποτα, νομίζω, οι εισαγωγικοί στίχοι καί οί επίλογοι σέ κάθε 
κομμάτι, άν δεν τό ζημιώνουν. Ό κ. Ζωγραφάκης παρουσιάζεται καί εΐ 
ναι ποιητής. Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

ΘΡΑΚΗ ΘΡΥΛΟΥ— «Λόρια Λάντη» — Δράμα. (Πράξεις 3. εικόνες 5) ’Αλε
ξανδρούπολη

Δέν εΐναι ή πρώτη φορά πού κάνουμε τή γνωριμία μέ τήν εργασία 
του κ. θρ. θρ. Τόν τελευταΐον καιρό, άνσπτύσσει στήν ’Αλεξανδρούπολη 
μιά δραστηριότητα γράφοντας θέατρο. Δράματα κατά προτίμηση. Στήν 
αισιόδοξη αύτή έπίδοσή του—δπως μαρτυρούν οί πρόλογοι καί τ’ άπο- 
σπάσματα άπό άρθρα έφημερίδων — παρακινείται άπό γνωστούς καί φί
λους του. Λυπούμεθα πού δέ μάς εΐναι δυνατό νά συμφωνήσουμε μέ τή 
γνώμη τους. Στή θέση τους, θά λέγαμε στόν κ. θρ. θρ. νά καταπιαστεί 
μέ τήν πρόζα, ν’ άσκηθεΐ (άποφεύγονιας έκεΐνα τά φοβερά «τή πόρτα, τό 
κόσμο, τό πατέρα, τή κλίση, μά μαμά!! κ. ά.) νά δώσει μιά θετικήν ύπό- 
σχεση του τί μπορεί νά κάνει—καί κατόπι έχει δλο τόν καιρό ν’ άσχολη- 
θεϊ καί μέ τό θέατρο, άφου άναμετρήσει πάλι τις δυνάμεις του.

Γ. Δ.

MARIO MEUNIER — Hymnes philosoptiiques (Aristote, Cleanthe, Pro- 
clus) (μετάφραση καί σχόλια) Artisan du Livre, Paris, 1935·

Πριν νά μιλήση κανείς γιά τή νέα εργασία του Μ. Meunier πρέπει 
νά συγχαρή τή διεύθυνση του Εκδοτικού Οίκου «Artisan du Livre», ή

όποια κάθε χρόνο, καί συχνά δυό τρεις φορές τό χρόνο, μάς παρουσιά
ζει βιβλία άξια ιδιαίτερης προσοχής καί πού πάντα σχεδόν θίγουν καί 
τά έλληνικά γράμματα. ’Αφήνω πώς οί συνεργάτες εΐναι τόσο έκλεκτοί, 
ώστε καί τό ποιόν νά εΐναι εκ τών προτέρων έξασφαλισμένο.

Τό νέο βιβλιαράκι του Μ. Meunier εύπρόσιτο πολύ καί μέ τήν τιμή 
του (12 φρ.) μάς προσφέρει ένα μικρό άπάνθισμα ύμνων φιλοσοφικών — 

► ύμνων δηλαδή πού άναφέρονται σέ θεότητες τής μυθολογίας, μά ξε
περνούν άρκετά τό πλαίσιο τής μυθολογίας καί εισάγουν τόν άνα- 
γνώστη σ’ έναν κόσμο άνώτερο καί πιο καθαρής διανόησης. Ή ποίηση 
παίρνει καί φιλοσοφικό χαρακτήρα κοντά στά θρησκευτικά στοιχεία πού 

I περιέχει.
Δέν μπορώ νά έκταθώ πολύ στό περιεχόμενο, εΐναι δμως άνάγκη 

νά σημειώσω μέ πόση άγάπη καί εύσυνειδησία εΐναι καμωμένη ή έργα- 
σία του Μ. Μ. Προσθέτω καί κάτι πού δέν μπορεί νά ξεφύγη τήν προσο, 
χή του 'Έλληνος άναγνώστου—τή μεγίστη ομοιότητα πού έχει ό "Υμνος 
πρός τήν ’Αρετή του Αριστοτέλη μέ τήν ποίηση του Κάλβου. Καί ξέρου
με πώς ό Κάλβος άπό χρόνια δίδασκε άρχαϊα ελληνικά....

Π. ΑΑΣΚΑΡΙ

PIERRE de LABRIOLLE— Καθηγητοΰ τής Σορβώνης. La reaction pai- 
enne. Artisan du Livre, Paris 1935.

'Η μελέτη αύτή εΐναι καί έκτεταμένη καί σπουδαία καί πλούσια. 
'Ο συγγραφεύς εΐναι πιά γνωστός άπ’ τό βιβλίο του γιά τή Χριστιανική 
Λατινική Λογοτεχνία, άνάλογο πρός έκεϊνο πού έγραψε ό καθηγητής κ. 
Puech γιά τήν Ελληνική Χριστιανική Λογοτεχνία, καί άπό άλλες πολ
λές έπιστημονικές έργασίες.

'Η κεντρική ιδέα πού διέπει τό καινούργιο αύτό έργο εΐναι ό πνευ
ματικός άγών του πολυθεϊσμου εναντίον στήν χριστιανική θρησκεία. Ό 
συγγραφεύς θέλει νά μάς δείξη, δτι δταν πολυθεϊσμός καί χριστιανισμός 
βρέθηκαν άντιμέτωποι, οί διωγμοί δέν γίνηκαν πάντα «διά πυρός καί σι
δήρου*.  Καί γι’ αύτό άλλωστε ύπήρξαν καί πιό επικίνδυνοι.

Οί εθνικοί πολέμησαν κυρίως τήν «άποκάλυψι». Τήν ύπαρξη του 
Ίησου ποτέ δέν τήν άμφισβήτησαν, ούτε τήν άπέραντη σημασία πού εΐχε 
τό πρόσωπο του Ίησου γιά. τήν έξάπλωση τής. νέας θρησκείας. Γι’αύτό 
καί άπό καιρό σέ καιρό προσπαθούσαν νά του άντιτάξουν άλλα πρό
σωπα μέ άνάλογη αίγλη, τόν Πυθαγόρα π. χ. τόν Σωκράτη.

Έκεϊνο πού διέφυγε τήν προσοχή τών εθνικών εΐναι, δτι οί χριστια
νοί πραγματικά δέν είχαν μέσα τόσο άπαίδευτα. Δέν πίστευαν μόνο. Ζη
τούσαν καί κάποια νοησιαρχική έξήγηση γι’ αύτά πού πίστευαν. Τούς 
διέφυγε έπίσης καί ή βαθύτερη έννοια του χριστιανισμού. ’Ίσως ό Ίου- 
λιανός νά τόν κατάλαβε καλλίτερα. Προσήπταν στούς χριστιανούς τούς 
νεωτερισμούς των, τις άνατρεπτικές τους τάσεις καί τούς ξάφνιζε καί 
λίγο ή ιδέα του «σωτήρος». τού ένδιάμεσου προσώπου πού θάσωζε τόν
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άνθρωπο. Ό άνθρωπος σώζεται μόνος του.
ΟΙ άγώνες αύτο'ι οί θεωρητικοί—γιατί αύτους κυρίως μελετά ό συγ- 

γραφεύς—βάσταξαν άπ τόν πρώτο ώς τόν έκτο μ. X. αιώνα καί άπησχό- 
λησαν καί θεολόγους καί φιλοσόφους—κάποτε καί τό κοινό. Τό κλείσιμο 
τής Σχολής τών ’Αθηνών πού έγινε στά χρόνια του ’Ιουστινιανού (529) έ- 
δωκε τέρμα στις ζωηρές διαμάχες. Οί σχολάρχες σκορπίστηκαν. Ό νεο
πλατωνισμός, ή τελευταία άναλαμπή τής ελληνικής φιλοσοφίας πεθαίνει, 
καί γιά κάμποσο καιρό κάθε πνευματική άντίδραση στή νέα θρησκεία 
παύει.

Τό έργο του κ. Labriolle εΐναι πολύ πλούσιο καθώς είπαμε στήν 
άρχή καί μελετημένο. Εΐναι συνάμα καί ώραΐα γραμμένο. Ή δραματικό· 
τητα αύτής τής πάλης, άμα έμφανίζεται έντονα σ’ ένα βιβλίο μελέτης 
δέν μπορεί παρά νά τό κάνη καί πιό ένδιαφέρον, προ πάντων στόν 'Έλ
ληνα άναγνώστη.

Π. ΛΑΣΚΑΡΙ
Παρίσι, Φεβρουάριος 1935

ΣΧΟΛΙΑ
*Η έφημερίδα «’Ηχώ τής Ελλάδος» αναγγέλλει στό πρώτο φύλλο της, 

δτι θά προσφέρει στούς αναγνώστες της μεταφρασμένα άπό γνωστούς καί ε
κλεκτούς 'Έλληνας λογοτέχνας τά αριστουργήματα τής παγκόσμιας λογοτε
χνίας. Νά μιά ώραία χειρονομιά πού δέν μπορεί παρά νά έκτιμηθεϊ, γιατί θά 
φέρει τό πολύ κοινό σέ επικοινωνία μέ δ,τι καλύτερο δημιούργησε ή παγκό
σμια σκέψη έξυψώνοντας δίχως άλλο τό πνευματικό του επίπεδο. Έτσι ό 
κόσμος θά μάθει νά μή διαβάζει δτι τού προσφέρει ό καθένας. Σήμερα ό 
μόνος τρόπος νά κυκλοφορήσει καί νά διαβαστεί τό βιβλίο εΐναι αυτός του 
δώρου τών εφημερίδων. Μά αλίμονο άν άπό τή σοβαρή αύτή κίνηση πού άνέ- 
λαβαν κάποιες εφημερίδες αποκλειστεί τό έλληνικό βιβλίο. "Εχοντας τέτοιους 
συναγωνιστάς εΐναι άσφαλώς καταδικασμένο σέ θάνατο, άφοΰ καί σήμερα ή 
κυκλοφορία του εΐναι ελάχιστη. Νομίζουμε λοιπόν, δτι θά ήταν σωστό καί δί
καιο κι άκόμα ένισχυτικό γιά τά γράμματά μας δ Τύπος μαζί μέ τά ξένα βι
βλία πού θά προσφέρει στούς αναγνώστες του νά περιλάμβανε καί τά καλύ
τερα ελληνικά βιβλία παλιών καί νέων συγγραφέων. Διαφορετικά καταδικά
ζει τό έλληνικό λογοτεχνικό βιβλίο σέ μαρασμό, ενώ θά μπορούσε νά τό ένι- 
σχύσει καί νά τό ανυψώσει. Πιστεύουμε, πώς κι*  άλλοι θά έχουν τήν ίδια γνιό- 
μη μαζί μας και Όά κινηθούν πρός αύτή τήν κατεύθυνση.

— Στήν έφημερίδα «Νέος Κόσμος*  τής 17)2)35 δημοσιεύτηκε κάποιο γράμ
μα άπ τό Παρίσι χωρίς υπογραφή μέ τόν τίτλο, οί Γάλλοι καί ό Μυριβήλης. 
Νομίζουμε όμως, πώς τό γράμμα αυτό έφτασε πολύ άργά στήν ’Αθήνα, γιατί ή 
«Ζωή έν Τάφφ» μεταφράστηκε γαλλικά τόν χρόνο πού μάς πέρασε καί τό κρι
τικό σημείωμα τού Therive δημοσιεύτηκε στό Temps τόν «Σεπτέμβριο 
τού 1934».

Απορούμε λοιπόν γιά τήν καθυστέρηση αύτή, πού μπορούσε νά δικαιο
λογηθεί μονάχα άν έπρόκειτο ?νά έξυπηρετήσει τό συγγραφέα καί τά ελληνι
κά γράμματα, ενώ ή έπιστολή κάθε άλλο παρά τέτοιον σκοπό εΐχε. Μήπως δ- 
μως κάτι κρύβεται στήν υπόθεση αύτή ;

=Σχεδόν δλοι οί κριτικοί στόν τόπο μας,—ελάχιστες εΐναι οί έξαιρέσεις,— 
θεωρούν πολύ ηλικιωμένο τόν εαυτό τους φαίνεται, καί χρειάζεται νά εΐναι 
έτσι άφού ή κρίση έρχεται μέ τά χρόνια, ώστε μόλις κυκλοφορήσει ένα βι
βλίο κάποιου άγνωστου λογοτέχνη παίρνουν ύφος συμβουλευτικό γιά νά μάς 
πούν, δτι ό συγγραφέας εΐναι πολύ νέος άκόμα καί δτι παρουσιάζει πολλές 
ελπίδες γιά νά γράψει καλύτερα στό μέλλον. Έτσι τελειώνουν περίπου τά 
διάφορα κριτικά σημειώματα στή χώρα αύτή τών ηλικιωμένων άνθρώπων.

Άκόμα τό βιβλίο τού άγνώστου αύτού συγγραφέα τις πιό πολλές φορές 
στηρίζεται στήν τύχη. Φτάνει ό πρώτος πού θά τό κρίνει νά τό επαινέσει. 
’Έπειτα, νομίζει κανείς πώς δόθηκε τό σύνθημα, δλοι σχεδόν θά προσπαθή
σουν νά ξεπεράσουν ό ένας τόν άλλο σέ επαίνους. Βέβαια θά υπάρξουν καί 
εκείνοι πού θά πούν άνεπηρέαστα τή γνιόμη τους. Στόν τόπο μας δμως έτσι 
γράφεται γενικά ή κριτική.

= Έκρηκτικώτατο, δπως πάντοτε, κυκλοφόρησε καί τό τελευταίο τεύχος 
148-149 τού περιοδικού «Libre».

= Στή βιβλιογραφία, πού συνοδεύει τό άρθρο τού κ. I. Παναγιωτοπού- 
λου στή Μ. Ε. Ε. γιά τή Νεοελληνική Λογοτεχνία, σημειώνεται τό τελευταίο 
βιβλίο τού κ. Σπανδωνίδη, «Ή πεζογραφία τών νέων», στή σειρά «Συλλογαί 
κειμένων» ! Αύτό σημαίνει νά είσαι ενήμερος καί εύσυνείδητος....

=Άπ*  άφορμή τό φετεινό ρεσιτάλ τού κ. Κοπανά, καθηγητή τής Δραμα
τικής Σχολής τού Κρατικού ’Ωδείου Θεσ)νίκης, πρέπει νά λεχθούν δυό λόγια.

Ό κ. Κοπανάς έξάσκησε μιά καλλιέργεια στό κοινό καλλιτεχνική. Μιά 
ματιά στά προγράμματά του ανακαλύπτει τό βαθμιαίο άνέβασμα σέ ποιότη
τα τών ποιημάτων πού παρουσιάζει ίσαμε τή φετεινή εκλεκτή σύνθεσή του, 
πού άποτελεΐ ένα θαυμάσιο άπάνθισμα Νεολληνικής Ποιήσεως. Χαρακτηρι
στική ή θέση σ’ αύτό τής ντόπιας ποίησης, πού φανεριονει τήν εκτίμηση τού 
καλλιτέχνη καθηγητή στήν ντόπια ποιητική εκδήλωση. 'Ολόκληρο τό πρό
γραμμα δείχνει άκόμα βαθιά γνώση τής Νεοελλ. Ποιήσεως καί άξιόλογο κρι
τικό πνεύμα. Πάνιο άπ’ δλα τούτα έρχεται τό καθαρά καλλιτεχνικό στοιχείο 
τού κ. Κοπανά, ή άπαγγελία. 'Ο κ. Κοπανάς τοποθετεί τό ποιητικό περιεχό
μενο σ’ ένα ύψος, τονίζει μέ τήν έκφραστική του άρθρωση τά προσωδιακά 
στοιχεία, καί ξαίρει νά χρωματίζει ποικιλότροπα τις συναισθηματικές μετα
πτώσεις.

= Γιά νά τεθή τέρμα σέ μιά υπόθεση πού παρατείνεται άσκοπα άπό τις 
στήλες τής «Νέας Εστίας» δηλώνουμε πώς τά περιοδικό μας τρέφει τόση ά- 
κριβώς εκτίμηση στή «Νέα Εστία» δση τό περιοδικό αύτό στόν κύκλο μας. 'Η 
«Νέα Εστία» εΐναι άναμφισβήτητα ένα καλό περιοδικό. ’Εξυπηρετεί τή μέση 
διανόηση τού τόπου μας. Εΐναι λοιπόν άσφαλώς κάτι περισσότερο άπό ένα 
έντυπο.

Στό περιοδικό αύτό άναδείχθηκε ό κ. Π. Χάρης δχι τόσο γιά τή δημι
ουργική του εργασία, τήν οποία ό ίδιος προσπαθεί νά λησμονήσει, δσο γιά 
κάποιες άλλες ικανότητες: δείχθηκε ένας επιτήδειος ακροβάτης τής πέννας

94 95



κ*  ένας άνθρωπος προικισμένος μέ χαρακτηριστική άλβανικότητα πού δαγκά
νει άπό συμπάθεια.

Ή «Νέα Εστία» τείνει νά χάση βέβαια τή δημοτικότητά της στή Μα
κεδονία, υπάρχει δμως πάντα καιρός σ’ έναν διευθυντή πού είναι νέος, δπως 
ό κ. Π. Χάρης, νά προσπαθήση γιά κάτι καλύτερρ, πιό συγχρονισμένο, λιγώ- 
τερο.. θυμωμένο, περισσότερο δημιουργικό, λιγώτερο παππουδίστικα προστα
τευτικό καί πρό παντός περισσότερο αγνό, άπλό καί πολιτισμένο.

Μ. Η.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Στις 24 Φεβρουάριου ό Δήμος Θεσσαλονίκης έτέλεσε μνημόσυνο στή 

μνήμη τοΰ Λυσιμάχου Καυταντζόγλου, πού κληροδότησε στήν πόλη μας ποσό 
40 εκατομμυρίων γιά τήν άνέγερση ηρώου.

Ό πατέρας τοΰ Λυσιμάχου Λΰσανδρας Σπανδωνής ή Σπαντούνης — 
αύτό εΐναι τό αρχικό του όνομα, τό δέ παρώνυμο Καυταντζόγλου προέρχε
ται άπό τίτλο τιμητικό «καυταντζή», πού άπονεμήθηκε στήν οίκογένειά του 
άπό τό Σουλτάνο—.γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη στά 1811. Γέννημα παλιάς 
άρχοντικής οικογένειας τής Σαλονίκης. 'Υπήρξε διάσημος άρχιτέκτων, εταί
ρος πολλών ξένων Άκαδημιών καί διευθυντής τοΰ Πολυτεχνείου ’Αθηνών 
(1844-1862). Μιά άπό τις έξοχτότερες άρχιτεκτονικές συνθέσεις του εΐναι καί 
τό σχέδιο τοΰ «Πανελληνίου Ηρώου» — βραβευμένο άπό τή Γαλλική ’Ακαδη
μία Καλών Τεχνών—πού θά στηθή στήν πόλη μας (άν δέν τό καταπιή ή ’Α
θήνα, καθώς θρυλεΐται) έπειτα άπό τό κληροδότημα τοΰ γιοΰ του Λυσιμάχου.

— Στις 20 Φεβρουάριου έγινε υπό τήν προστασία τής Κ-ας Μ. Ράλλη στή 
«Νέα Λέσχη» συγκέντρωση φιλοτέχνων μέ σκοπό τήν ίδρυση ομίλου γιά τήν 
ενίσχυση τής πνευματικής κινήσεως στήν πόλη μας καί τήν υποστήριξη τών 
εργαζομένων γιά τά γράμματα.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΕΡΑΤΗ «Αύτοτιμωρούμενος» (‘Ο Κάρολος Μπωντλαίρ ώς 
τα τριάντα).—ΑΡΓΗ «Στή ζωή, στήν άγάπη*  (Μυθιστόρημα).—ΜΑΝΩΛΗ 
ΑΛΕΞΙΟΥ «Τοπία δίχως ουρανό» (Ποιήματα). ΧΡ. ΧΡ1ΣΤΙΔΗ «Κίνδυνοι 
κι Ελπίδες του Ελληνισμού» (Συμβολή στή μελέτη του 'Ελληνικού προ
βλήματος).—Λ. ΑΚΡΙΤΑ «Νέος μέ καλάς συστάσεις».—Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ 
«Τό συναξάρι τών άμαρτωλών» (διηγήματα).—ΑΧ. ΚΑΛΕΥΡΑ 'Η Ελλάς 
καί αί ίδέαι.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Κ’ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
«Νέα Γράμματα», «θεσσαλικά Γράμματα», «Κυπριακά Γράμματα». 
ΕΛΑΒΑΜΕ «’Επαρχίαν» Βόλου, «Επτάνησον» Κέρκυρας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΛΙΓΟ
Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Άριστοτέλους, Πρώτη φιλοσοφία (Τά μετά τά φυσι
κά). Εισαγωγή—ερμηνεία—σημειώσεις.
ΣΤ. ΚΟΣΜΑ Άνδρέας Δημακούδης.
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